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Seznam použitých zkratek 

Zkratka Význam zkratky 

AP Akční plán, Akční plánování 

API Akční plán 1. kolo (zpracován v roce 2008) 

APII Akční plán 2. kolo 

ArcGIS  Software pro práci s geografickými daty firmy Esri 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČUZK Český úřad zeměměřičský a katastrální 

EK (EC) Evropská komise 

END Environmental Noise Directive – směrnice 2002/49/ES 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

GIS Geografický informační systém 

LimA Software pro akustické výpočty firmy Brüel & Kjaer 

NMPB Francouzská metodika pro výpočet hluku užívaná pro silnice 

NCP Noise Control Program 

SHM Strategické hlukové mapy (mapování) 

SZÚ Státní zdravotní ústav 

WHO Světová zdravotnická organizace 

ZABAGED® Základní geografická báze dat ČR 

PHS Protihluková stěna 

PHC Protihluková clona 

HSD Highly Sleep Disturbed - vysoké obtěžování hlukem v noční době 

 

Seznam použitých pojmů 

Zkratka Význam zkratky 

Směrnice Směrnice č. 2002/49/EC 

Zákon Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Nařízení vlády Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Vyhláška o hlukovém 
mapování 

Vyhláška č. 523/2006 Sb. 

Aglomerace Území vymezené vyhláškou č. 561/2006 Sb. 
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 Úvod 

Akční hlukový plán Středočeského kraje a aglomerace Praha byl vypracován na základě smlouvy o 
poskytování služeb na veřejnou zakázku pod VZ 511254 ze dne 5. 8. 2016, mezi objednatelem: 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a poskytovatelem: Akustikou Praha s.r.o., pověřenou k zastupování 
„Sdružení-AP“ tvořené společností Akustika Praha s.r.o. a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. 

Součástí veřejné zakázky VZ 511254 jsou akční plány pro hlavní pozemní komunikace ve správě ŘSD 
ČR v regionu Praha a Středočeském kraji (včetně Aglomerace Praha), v kraji Vysočina, 
v Jihomoravském kraji (včetně Aglomerace Brno), ve Zlínském kraji, v Olomouckém kraji (včetně 
Aglomerace Olomouc) a v Moravskoslezském kraji (včetně Aglomerace Ostrava). 

Akční hlukový plán (dále jen „AP“) slouží k systematickému hodnocení a snižování hluku z hlediska 
dlouhodobého průměrného zatížení životního prostředí v souladu s právem Evropského společenství. 
AP vypracované na základě jednotné metodiky umožní jednotný reporting a sumarizaci dat na úrovni 
celé EU. 

Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými 
a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, a to na základě výsledků strategického hlukového 
mapování (dále jen „SHM“).  

Opatření v rámci AP jsou na volném uvážení příslušných orgánů, ale měla by řešit zejména prioritní 
situace, které je možné zjistit podle překročení některé příslušné mezní hodnoty nebo podle dalších 
kritérií zvolených členskými státy, a měla by se uplatnit zejména pro nejdůležitější oblasti, které jsou 
vymezeny strategickým hlukovým mapováním („hot spot“, kritické místo). Kritická místa jsou v rámci 
SHM vymezena obydleným územím, v němž dochází k překročení příslušné mezní hodnoty hlukových 
ukazatelů. 

Konkrétní protihluková opatření, tj. Programy na snížení hluku, jsou vypracovávány pro jednotlivá 
kritická místa na základě výsledků podrobnější analýzy dané oblasti (např. podrobné akustické 
studie). AP pro určité území jsou tvořeny souhrnem jednotlivých NCP (Noise Control Program) 
řešících protihluková opatření pro jednotlivá kritická místa v daném území. 

Základní (minimální) požadavky na obsah akčních plánů jsou obsaženy v Příloze č. 3 vyhlášky 
č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování8. Tyto požadavky jsou dále v souladu s čl. 13 odst. 2 směrnice 
END upřesňovány Evropskou komisí závaznými metodikami pro reporting výsledků SHM a AP.  

Oba subjekty, které tvoří „Sdružení – AP“, jsou zpracovateli AP prvního i druhého kola. Jednalo se o 
vypracování API aglomerace Praha13 a APII aglomerace Ostrava12. 
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 Popisná část  

2.1 Středočeský kraj 

Středočeský kraj leží uprostřed Čech. Velikostí, počtem obcí i obyvatel patří mezi největší kraje v 
Česku. Jeho rozloha (11 015 km2) tvoří téměř 14 % území Česka a je cca 1,9 krát větší než je 
průměrná rozloha kraje v zemi.  

Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a dále sousedí na severu s územím samosprávného 
Libereckého kraje, na severovýchodě s Královéhradeckým krajem, na východě s Pardubickým krajem, 
na jihovýchodě s krajem Vysočina, na jihu s Jihočeským krajem, na jihozápadě s Plzeňským krajem a 
na severozápadě s Ústeckým krajem. Zároveň sousedí s územními kraji Jihočeským, Západočeským, 
Severočeským a Východočeským. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších 
částí evropské pevniny. Krajinný reliéf přechází z rovinatého severu v blízkosti toku Labe ve 
vrchovinnou jižní a jihozápadní část kraje. Nejvyšším bodem území je Brdský vrchol Tok v okrese 
Příbram, nejnižším je hladina Labe v okrese Mělník.  

Kraj je vymezen územím 12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá 
Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník., viz tabulka 1. 

Tab. 1 – Středočeská kraj 

Okres Rozloha (km2) Počet obyvatel Hustota zalidnění Počet obcí 

Benešov 1 475 97 085 66 115 

Beroun 662 90 169 135 85 

Kladno 720 68 466 224 100 

Kolín 744 98 815 132 89 

Kutná Hora 917 74 495 81 88 

Mělník 701 105 594 150 69 

Mladá Boleslav 1 023 126 286 123 120 

Nymburk 850 97 339 114 87 

Praha-východ 755 167 851 217 110 

Praha-západ 580 137 523 232 79 

Příbram 1 692 114 186 67 121 

Rakovník 896 55 258 62 83 

Okresní úřady v Česku 31. prosince 2002 ukončily svoji činnost. Samosprávné kraje se pro účely 
přenesené působnosti státní správy od 1. ledna 2003 člení na správní obvody obcí s rozšířenou 
působností, ve Středočeském kraji se jedná o tyto obce: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará  
Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná 
Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, 
Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice. 

Základní charakteristiky Středočeského kraje: 

 rozloha: 11 015 km2 

 počet obyvatel: 1 326 857 (2016) 

 hustota zalidnění: 120 obyvatel na km2 
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2.2 Aglomerace Praha 

Aglomerace Praha je definovaná vyhláškou č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro 
účely hodnocení a snižování hluku. 

Aglomerace zasahuje na území těchto měst a obcí: hlavní město Praha, Bořanovice, Černošice, 
Čestlice, Dobřejovice, Dolní Břežany, Drahelčice, Horoměřice, Hostivice, Hovorčovice, Husinec, 
Chrášťany, Chýně, Jeneč, Jesenice, Jinočany, Jirny, Klecany, Kněževes, Květnice, Líbeznice, Měšice, 
Modletice, Nučice, Nupaky, Ořech, Průhonice, Psáry, Roztoky, Rudná, Říčany, Sibřina, Šestajovice, 
Tuchoměřice, Únětice, Úvaly, Vestec, Zbuzany, Zdiby, Zlatníky-Hodkovice. 

Základní charakteristiky aglomerace Praha (stav k 1. 3. 2001): 

 rozloha: 772,3 km2 

 počet obyvatel: 1 234 005 

 hustota zalidnění: 1 598 obyvatel na km2 

2.3 Řešené komunikace a dotčené obce  

V tabulce 2 jsou charakterizovány hlavní pozemní komunikace ve Středočeském kraji a Praze podle 
jejich definice dle §81 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví4. Jedná se o pozemní 
komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát. V rámci 
tohoto APII jsou dle metodického návodu řešeny dálnice a silnice I. třídy, které jsou ve vlastnictví 
státu. 

 
Obr. 1 – Řešené pozemní komunikace a dotčené obce 
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Tab. 2 – Řešené pozemní komunikace na území Středočeského kraje a aglomerace Praha 

Číslo komunikace Typ komunikace Obce, kterými prochází 

D0 Dálnice 
Dobřejovice, Herink, Hostivice, Jesenice, Modletice, Nupaky, Praha, 
Zlatníky-Hodkovice 

D1 Dálnice 

Bernartice, Čestlice, Děkanovice, Divišov, Drahňovice, Dunice, 
Hrusice, Hulice, Hvězdonice, Kaliště, Kunice, Loket, Mirošovice, 
Modletice, Nupaky, Ondřejov, Ostředek, Praha, Průhonice, Psáře, 
Říčany, Soutice, Strančice, Studený, Trhový Štěpánov, Vranov, 
Všechlapy 

D3 Dálnice Mezno 

D4 Dálnice 
Dlouhá Lhota, Dobříš, Drásov, Dubenec, Mníšek pod Brdy, 
Mokrovraty, Nová Ves pod Pleší, Obořiště, Stará Huť, Svaté Pole, 
Voznice 

D5 Dálnice 
Bavoryně, Beroun, Cerhovice, Drahelčice, Hředle, Chlustina, 
Chrášťany, Chrustenice, Králův Dvůr, Loděnice, Nučice, Praha, 
Rudná, Tlustice, Vráž, Záluží, Zdice, Žebrák 

D6 Dálnice 

Braškov, Dobrovíz, Doksy, Dolany, Družec, Hostivice, Hostouň, 
Jeneč, Kamenné Žehrovice, Malé Přítočno, Nové Strašecí, Pavlov, 
Pletený Újezd, Praha, Řevničov, Stochov, Tuchlovice, Unhošť, Velká 
Dobrá 

D7 Dálnice 
Brandýsek, Buštěhrad, Dřetovice, Jemníky, Kněževes, Knovíz, 
Makotřasy, Praha, Stehelčeves, Středokluky, Třebusice, 
Tuchoměřice 

D8 Dálnice 
Klecany, Klíčany, Kozomín, Ledčice, Nová Ves, Odolena Voda, 
Panenské Břežany, Postřižín, Praha, Sedlec, Úžice, Všestudy, Zdiby, 
Zlosyň 

I/2 Silnice I. třídy 
Babice, Kutná Hora, Louňovice, Mukařov, Nové Dvory, Praha, 
Říčany, Tehov, Tehovec 

I/3 Silnice I. třídy 
Benešov, Bystřice, Čerčany, Čtyřkoly, Mezno, Miličín, Mirošovice, 
Mrač, Nespeky, Olbramovice, Pětihosty, Poříčí nad Sázavou, Pyšely, 
Senohraby, Smilkov, Votice 

I/4 Silnice I. třídy 
Drásov, Dubenec, Háje, Chraštice, Jíloviště, Klínec, Kozárovice, 
Líšnice, Milín, Mníšek pod Brdy, Příbram, Řitka, Těchařovice, 
Višňová, Vrančice, Zalužany, Zbenice 

I/6 Silnice I. třídy 
Hostivice, Hředle, Chrášťany, Jeneč, Kněževes, Krupá, Krušovice, 
Mutějovice, Nesuchyně, Praha, Řevničov, Svojetín 

I/7 Silnice I. třídy 
Hořešovice, Hořešovičky, Jemníky, Klobuky, Kutrovice, Kvílice, 
Slaný, Studeněves, Třebíz, Tuřany 

I/9 Silnice I. třídy 
Bašť, Kly, Kojetice, Líbeznice, Libiš, Mělník, Neratovice, Obřístvík, 
Předboj, Zlonín 

I/12 Silnice I. třídy 
Břežany I, Český Brod, Kolín, Křečhoř, Kšely, Plaňany, Přistoupim, 
Rostoklaty, Třebovle, Tuklaty, Úvaly, Vitice 

I/16 Silnice I. třídy 

Březno, Býkev, Dolní Bousov, Hořín, Chržín, Lužec nad Vltavou, 
Mělník, Mladá Boleslav, Nová Ves, Obrubce, Obruby, Plazy, Řepov, 
Sazená, Slaný, Spomyšl, Sukorady, Uhy, Velvary, Vraňany, Židněves, 
Žižice 

I/18 Silnice I. třídy Drásov, Dubenec, Dubno, Občov, Příbram, Suchodol 

I/38 Silnice I. třídy 
Církvice, Čáslav, Čistá, Hlízov, Hrdlořezy, Kolín, Kosmonosy, Kutná 
Hora, Libenice, Mladá Boleslav, Nebovidy, Nová Ves I, Nové Dvory, 
Oseček, Pňov-Předhradí, Poděbrady, Třebešice 

I/61 Silnice I. třídy Buštěhrad, Kladno, Makotřasy, Velké Přítočno 

 



SDRUŽENÍ-AP, Akustika Praha s.r.o. 
Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu 2. kolo 

9 
www.akustika.cz 

 Výčet právních předpisů pro vypracování akčních plánů 

Strategické hlukové mapy a na ně navazující příslušné akční plány jsou pořizovány a zpracovávány na 
základě požadavků směrnice č. 2002/49/EC, o řízení a snižování hluku v životním prostředí 
(Environmental Noise Directive, END)1, která je implementována do české legislativy §78, §80 odst. 1 
písm. q) až r), §81, §81a, §81b, §81c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)4, a čl. XII zákona 
č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci7. Dále pak prováděcími 
právními předpisy - vyhláškou č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 
jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů 
a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (dále jen „vyhláška o hlukovém mapování“)8 
a vyhláškou č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování 
hluku9. 

Pozemní komunikace, železnice a letiště vstupující do procesu strategického hlukového mapování 
jsou směrnicí END definovány pro jednotlivá kola hlukového mapování na základě intenzity dopravy. 
Aglomerace jsou definovány výše uvedenou vyhláškou č. 561/2006 Sb. při respektování směrnicí END 
stanoveného minimálního počtu obyvatel.  

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80, článku 1., odstavce q Zákona pořizuje, a dojde-li k 
podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však 
jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; 
mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení 
dochází ke škodlivému zatížení životního prostředí, k jehož odstranění nebo snížení jsou 
vypracovávány akční plány. Akčním plánem se rozumí plán obsahující opatření, jejichž účelem je 
ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně snížení hluku, stanovenými podle § 34 
Zákona. Dále Ministerstvo zdravotnictví koordinuje zpracování akčních plánů a pořizuje souhrn 
akčních plánů a reporting souhrnů AP3 Evropské komisi. 

Ministerstvo dopravy podle § 81, článku 2 Zákona podle údajů ze strategických hlukových map 
vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje vždy nejdéle do jednoho roku ode dne předání 
strategických hlukových map akční plány pro hlavní pozemní komunikace. 

Cílem směrnice END je na základě stanovených priorit definovat společný přístup k vyvarování se, 
prevenci nebo omezení škodlivých či obtěžujících účinků hluku ve venkovním prostředí. Členské státy 
jsou povinny:  

 určit expozice hluku ve venkovním prostředí prostřednictvím hlukového mapování s využitím 
metod hodnocení společných pro všechny členské státy;  

 zpřístupnit informace o hluku ve venkovním prostředí a jeho účincích;  

 na základě výsledků hlukového mapování přijmout akční plány s cílem prevence a snižování 
hluku ve venkovním prostředí, pokud expozice mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví, 
a pokud je to vhodné, s cílem zachovat tiché prostředí.  

Ukazatele hluku definované Směrnicí a Vyhláškou o hlukovém mapování jsou uvedeny v tabulce 3. 
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Tab. 3 – Společné ukazatele hluku 

Ukazatel pro Období dne 
Ukazatel 

Směrnice Vyhláška o hlukovém mapování 

Celkové obtěžování hlukem 24 hod Lden Ldvn 

Obtěžování hlukem během dne 06-18 hod Lday Ld 

Obtěžování hlukem během večera 18-22 hod Levening Lv 

Rušení spánku 22-06 hod Lnight Ln 

Stanovení mezních hodnot ukazatelů je v kompetenci členských států; při jejich překročení příslušné 
orgány zvažují nebo zavádějí opatření ke snížení hluku; mezní hodnoty se mohou lišit pro různé typy 
hluku (hluk ze silniční, železniční nebo letecké dopravy, průmyslové činnosti atd.), různá prostředí 
a různou citlivost obyvatel; mohou být také odlišné pro současné a pro nové situace.  

Přílohy ke Směrnici byly transponovány do Vyhlášky o hlukovém mapování, kterou se stanoví mezní 
hodnoty hlukových ukazatelů a jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových 
map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě.  

Způsob výpočtu hlukového ukazatele pro den – večer – noc Vyhláška stanoví takto:  

𝐿dvn = 10 ∗ log
1

24
(12 ∗ 10

𝐿d
10 + 4 ∗ 10

𝐿v+5
10 + 8 ∗ 10

𝐿n+10
10 ) 

Mezní hodnoty ukazatelů hluku pro silniční dopravu stanovené Vyhláškou jsou uvedeny v tabulce 4. 

Tab. 4 – Mezní hodnoty hlukových ukazatelů dle vyhlášky č. 523/2006 Sb. 

Zdroj hluku Ldvn (dB) Ln (dB) 

Silniční doprava 70 60 

Evropská směrnice deklaruje cíl snížit počet osob obyvatel vystavených imisi hluku ve venkovním 
prostoru Ldvn > 65 dB o 10 % do roku 2010 a o 20 % do roku 2020. Nemalý význam při řešení této 
úlohy sehrávají i směrnice pro oblast inovací dopravních prostředků - tj postupné zavádění nových 
mezních hodnot hluku u osobních automobilů; mezní hodnota by měla být výsledně snížena 
ze současných 74 dB na 68 dB. Dále potom zavedení označení, která spotřebitele informují o hladině 
hluku, o opatřeních podobných postupům v nynějších režimech pro palivovou účinnost, o hluku 
u pneumatik a emisích CO2 atd. 

Výše uvedené mezní hodnoty ukazatelů hluku byly stanoveny s cílem nalezení kritických míst 
s nejzávažnějším překročením mezních hodnot zasahujících nejvyšší počet obyvatel z hlavních 
komunikací, jejichž vlastníkem je stát, kam by také mělo podle ducha evropské směrnice směřovat 
postupné úsilí ke zlepšení situace. Tyto mezní hodnoty ani ukazatele hluku neodpovídají závazným 
národním limitům hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, 
které stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011, o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění (dále jen „Nařízení vlády“)5. Přesto zde existuje 
určitá vazba – pokud budou akčním plánem navržena určitá opatření, jako například alternativní 
vedení komunikací, budou již v rámci stavebního řízení posuzována podle limitů hluku dle Nařízení 
vlády. Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. Pro hluk z dopravy 
na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).  
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Základní požadavky na obsah akčních plánů jsou stanoveny Přílohou 3 vyhlášky č. 523/2006 Sb. takto:  

1. popis aglomerace, hlavních pozemních komunikací, hlavních železničních tratí nebo hlavních 
letišť a integrovaných zařízení 

2. označení pořizovatele 
3. výčet právních předpisů, na základě nichž jsou akční plány připravovány 
4. mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 
5. souhrn výsledků hlukového mapování, 
6. vyhodnocení odhadu počtu osob vystavených hluku (obtěžování hlukem, rušení spánku 

a další účinky), vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit, 
7. všechna schválená nebo prováděná protihluková opatření, všechny připravované projekty 

včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci*, 
8. opatření, která pořizovatelé plánují přijmout v průběhu příštích 5 let včetně všech opatření 

na ochranu tichých oblastí*, 
9. dlouhodobou strategii ochrany před hlukem, 
10. ekonomické informace - hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů a přínosů 

ochrany před hlukem, odhady snížení počtu osob vystavených hluku. 

*v předchozím AP nebyly na území ČR tiché oblasti vyhlášeny 

 Souhrn výsledků strategického hlukového mapování 

Výsledky modelování SHM Středočeského kraje a aglomerace Praha jsou kromě mapových výstupů 
nejlépe patrné a kvantifikovatelné z provedených analýz hlukem dotčeného obyvatelstva, dotčených 
objektů budov pro bydlení, školských a nemocničních zařízení, které byly zpracovány v souladu s 
Vyhláškou o hlukovém mapování. Pro hluk ze silniční dopravy je tato mezní hodnota stanovena pro 
ukazatel Ldvn na 70 dB a pro ukazatel Ln na 60 dB. 

V následujících souhrnných tabulkách 5 až 8 je uveden přehled výsledků dotčené populace a objektů 
posuzovaných staveb dle SHM Středočeského kraje a aglomerace Praha v příslušných pásmech 
hlukové zátěže, které jsou definované Vyhláškou o hlukovém mapování. 

Tab. 5 – Počet ovlivněných obyvatel Ldvn – Středočeský kraj 

Ldvn (dB) 

Počet exponovaných 

Osob Staveb pro bydlení Školských zařízení 
Lůžkových 

zdravotnických zařízení 

45-50 -  -  -  -  

50-55 95 182 20 485 121 12 

55-59 60 971 13 719 88 10 

60-64 28 181 5 570 34 10 

65-69 14 773 1 876 18 4 

70-75 11 016 1 497 16 0 

nad 75 2 104 418 2 0 

SUM 212 227 43 565 279 36 

nad mezní 
hodnotou 

13 120 1 915 18 0 
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Tab. 6 – Počet ovlivněných obyvatel Ln – Středočeský kraj 

Ln (dB) 

Počet exponovaných 

Osob Staveb pro bydlení Školských zařízení 
Lůžkových 

zdravotnických zařízení 

45-50 - - - - 

50-55 75 131 17 003 108 7 

55-59 36 763 7 884 45 15 

60-64 17 169 2 444 25 4 

65-69 11 592 1 519 16 0 

70-75 3 506 667 5 0 

nad 75 290 31 0 0 

SUM 144 451 29 548 199 26 

nad mezní 
hodnotou 

15 388 2 217 21 0 

Tab. 7 – Počet ovlivněných obyvatel Ldvn – aglomerace Praha 

Ldvn (dB) 

Počet exponovaných 

Osob Staveb pro bydlení Školských zařízení 
Lůžkových 

zdravotnických zařízení 

45-50 -  -  -  -  

50-55 187 000 25 811 279 7 

55-59 461 300 33 209 294 10 

60-64 296 400 17 249 156 11 

65-69 146 200 9 641 79 4 

70-75 89 100 4 903 55 1 

nad 75 4 200 318 5 1 

SUM 1 184 200 91 131 868 34 

nad mezní 
hodnotou 

93 300 5 221 60 2 

Tab. 8 – Počet ovlivněných obyvatel Ln – aglomerace Praha 

Ln (dB) 

Počet exponovaných 

Osob Staveb pro bydlení Školských zařízení 
Lůžkových 

zdravotnických zařízení 

45-50 - - - - 

50-55 449 900 34 189 308 10 

55-59 329 900 20 165 186 9 

60-64 161 200 10 474 80 7 

65-69 88 900 5 119 52 1 

70-75 10 000  638 11 1 

nad 75 0 4 0 0 

SUM 1 039 900 70 589 637 28 

nad mezní 
hodnotou 

98 900 5 761 63 2 
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 Vyhodnocení problémových faktorů 

5.1 Postup stanovení kritických míst 

Metodikou zpracování akčních plánů pro okolí hlavních silnic, hlavních železničních tratí a hlavních 
letišť13 bylo v souladu s evropskou směrnicí č. 2002/49/EC doporučeno, aby byly akční plány 
přednostně zpracovány pro kritická místa s překročením mezní hodnoty stanoveného hlukového 
ukazatele. V souladu s tím byla strategická hluková mapa analyzována a byly nalezeny kritické 
lokality. Tyto lokality byly dle splnění kritérií rozděleny do priorit I. a II.  

Pro stanovení kritických míst byl doporučen dokument „Aktualizace metodiky pro zpracování akčních 
hlukových plánů pro silniční dopravu, 2015“6. V souladu s touto metodikou byla u všech vybraných 
lokalit vypočtena hustota obyvatel na 1 000 m2 a stanoveny priority podle hustoty obyvatel. Tato 
metodika přiřazuje priority při splnění podmínky překročení mezní hodnoty a současně hustota 
obyvatel, pro prioritu 1 je hustota obyvatel ≥ 10 obyvatel/1 000 m2 a pro prioritu 2 je hustota 
obyvatel ≥ 1 obyvatel/1 000 m2. Tento způsob stanovení kritických míst neumožňuje určit 
nejkritičtější lokality a jejich řazení z pohledu počtu obtěžovaných obyvatel a jejich skutečné hlukové 
zátěže, ale pouze konstatuje, že někde v oblasti s překročením mezních hodnot se mohou nacházet 
obyvatelé s překročením definované hustoty zalidnění.  

Pro stanovení priorit byla použita metoda výpočtu hlukového zatížení území15 podle počtu obyvatel v 
budovách ležících v příslušném hlukovém pásmu Strategické hlukové mapy a ukazatele vysokého 
obtěžování hlukem v noční době (Highly Sleep Disturbed – HSD)11. 

5.2 Postup stanovení kritických míst 

Součástí předaných dat pro zpracování Akčních plánů byla adresná místa z ČSÚ s uvedením trvale 
bydlících obyvatel, výstupy Strategické hlukové mapy hlavních komunikací a komunikací na území 
aglomerace Praha, intenzity dopravy pro komunikace, jejichž vlastníkem je stát a budovy. Na základě 
těchto dat byla provedena analýza území zasaženého hlukem z hlavních komunikací, jejichž 
vlastníkem je stát a stanovena kritická místa.  

Kritická místa byla stanovena poloautomatickou funkcí programu LimA15.  

Na základě předaných údajů ČSÚ byly identifikovány obydlené budovy, viz obr 2. Kolem budov byla 
vytvořena pravidelná síť čtverců s hranou 25 m, viz obr 3. V těchto čtvercích bylo vypočteno hlukové 
zatížení UCEdvn

15, s použitím výstupu Strategické hlukové mapy v 5 decibelových hlukových pásmech. 

𝑈𝐶𝐸dvn = 10 ∗ [log10∑[𝑃𝑖 ∗ 10
𝐿𝑖
10]

𝑁

𝑖=1

] 

Kde:  N počet bodů příslušící k jedné budově 
 Pi počet lidí příslušící jednomu bodu na fasádě 
 Li hladina hluku Ldvn v bodě  
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Obr. 2 – Budovy a adresní body Obr. 3 – Pravidelná síť čtverců s hranou 25 m a 

mapy pásem hlukového ukazatele  

Na obrázku 4 je znázorněno hlukové zatížení pro každý čtverec v pravidelné síti, na základě shodnosti 
tohoto zatížení s definovanou tolerancí byly sloučeny jednotlivé čtverce do ploch.  

  
Obr. 4 – Zobrazení hlukového zatížení UCEdvn Obr. 5 – Sloučení čtverců s obdobným hlukovým 

zatížením UCEdvn 
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Posledním krokem k definování kritických míst bylo sloučení ploch do logických celků.  

 
  Obr. 6 – Výsledná lokalita 

Pro takto vytvořená kritická místa byly vypočteny požadované parametry ke stanovení priority. 

5.3 Zdravotní účinky, rušení spánku 

Spánek je nezbytnou součástí zdravého života a je uznán jako základní právo dle Evropské úmluvy o 
lidských právech (Evropský soud pro lidská práva 2003). Na základě systematického přezkoumání 
výsledků epidemiologických a experimentálních studií můžou být účinky expozice hluku, v noční 
době, na zdravotní stav vyjádřeny následovně23.  

Tab. 9 – Zdravotní účinky pozorované v populaci 

Průměrná zátěž 
nočním hlukem za rok 

Zdravotní účinky pozorované v populaci 

do 30 dB 
Pro tuto úroveň hluku nebyly pozorovány žádné podstatné biologické účinky i přes 
individuální rozdíly ve vnímavosti osob. Ln 30 dB je považována za dávku, při které 
ještě nebyl pozorován škodlivý účinek pro noční hluk (NOAEL). 

30 – 40 dB 

Tato úroveň nočního hluku je spojována s těmito účinky: pohyby těla, probouzení, 
individuálně hlášené rušení spánku, nespavost. Intenzita a efekt závisí na původu 
zdroje a počtu událostí. Vnímavé skupiny (děti, chronicky nemocní a starší osoby) 
jsou ke vzniku těchto účinků náchylnější. I v nejhorších případech se však dají 
charakterizovat jako mírné. Ln 40 dB je považována za nejnižší dávku, při které byl 
pozorován škodlivý účinek pro noční hluk. (LOAEL) 

40 – 55 dB 
U exponované populace jsou pozorovány nepříznivé účinky na zdraví. Mnoho lidí 
musí přizpůsobit svůj život, aby se vyrovnali s obtěžováním nočním hlukem. Nejvíce 
ovlivněny nočním hlukem jsou vnímavé skupiny populace. 

nad 55 dB 

Noční hluk přesahující tuto hodnotu je považován jako nebezpečný pro lidské 
zdraví. Výskyt zdravotních problémů v populaci je častý a převážná část populace je 
obtěžována a rušena ve spánku (HSD). Pro tuto úroveň nočního hluku existují 
důkazy o nárůstu rizika kardiovaskulárních chorob.  

Na základě těchto poznatků WHO jsme sestupně seřadili kritická místa a rozčlenili je do dvou 
kategorií s různou mírou priorit podle ukazatele vysokého obtěžování hlukem v noční době (Highly 
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Sleep Disturbed – HSD)11. Pro zařazení do priorit bylo nutné splnění i podmínky maximální hodnoty 
hlukového indikátoru Ldvn nebo Ln v kritických místech, viz tabulku 10. 

Tab. 10 – Priority kritických míst 

Priorita HSD Ldvn Ln 

I. > 50 lidí > 70 dB > 60 dB 

II. > 10 lidí > 70 dB > 60 dB 

Ukazatel vysokého obtěžování hlukem v noční době byl vypočten pro hladiny hluku Ln od 40 do 70 dB 
podle následujícího vzorce11, pro hodnoty nad 70 dB byl uvažován tento ukazatel %HSD = 1 pro 
hodnoty pod 40 dB 0. 

%HSD = 20,8 − 1,05 ∗ 𝐿n + 0,01486 ∗ 𝐿n
2 

5.4 Možnosti snižování hlukové zátěže ze silniční dopravy 

Řada protihlukových opatření, která jsou preferována i v ostatních státech Evropské unie, vyžaduje 
nejen systémové přístupy, ale i zásahy státu resp. vlády a odpovědných úřadů a institucí. Jedná se 
např. o zásahy do územního plánování obcí, systémy nadregionálního i regionálního dopravního 
řešení, regulaci dopravy, tlak na používání vozidel s nižšími emisními hlukovými parametry apod. 

Problémem u silniční dopravy však zůstává fakt, že zodpovědným za zdroj hluku ze silniční dopravy 
dle platné legislativy je vlastník, resp. správce komunikace, i když skutečným zdrojem hluku není 
vlastník komunikace, ale vozidla na komunikacích provozovaná. Vlastník komunikace jako takový 
nemá možnost jakkoliv negativní vlivy hlukové zátěže ovlivnit. Správce komunikace je schopen 
ovlivnit pouze technický stav povrchu a trasování, případně dopravní opatření na komunikaci. Není 
však již schopen ovlivnit technický stav vozidel využívajících komunikaci. Jedním z dále popisovaných 
nástrojů snižování hluku mohou být omezování silniční dopravy např. omezením jízdy nákladních 
vozidel, snižování nejvyšší povolené rychlosti apod.  

V této otázce by se měla uplatnit především úloha státu v oblasti kontroly vozidel, jak ve stanicích 
technických kontrol (kontrola vnější hlučnosti vozidel), tak i kontroly hlučnosti vozidel v rámci 
silničních kontrol. 

Ne všechna opatření však může realizovat a ovlivňovat provozovatel zdroje hluku, resp. vlastník nebo 
správce komunikace (§30, zákona č. 258/2000 Sb.). Řadu opatření je třeba řešit systémově 
a ovlivňovat je v rámci dalších legislativních kroků a to v rámci různých rezortů, např. Ministerstva 
dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj – zásady územního plánování, Ministerstva životního 
prostředí – hodnocení vlivu záměrů na ŽP apod. 

Akční plán se především zabývá možnostmi snížení hluku v kritických místech nejzávažnějších 
překročení mezních hodnot zasahujících nejvyšší počet obyvatel. V existujících situacích nevhodného 
vztahu frekventované komunikace a obytné zástavby připadají v úvahu hlavně následující 
protihluková opatření:  

 protihlukové clony nebo valy;  

 snížení intenzity dopravy všech vozidel;  

 vyloučení nebo omezení provozu těžkých vozidel;  

 snížení rychlosti; opravy špatného stavu vozovky;  

 náhrada „hlučného“ povrchu vozovky „tišším“;  

 omezení provozu starých a hlučných vozidel;  

 dosažení plynulosti provozu.  
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Při projektování nových komunikací a okolní zástavby je třeba dbát hlavně následujících zásad:  

 koncepční řešení výhledové dopravy s důrazem na omezení tranzitní dopravy a provozu 
těžkých vozidel v blízkosti sídelních útvarů;  

 regulace dopravy všech nebo pouze těžkých vozidel pomocí zákazů vjezdu nebo vhodného 
systému zpoplatnění vjezdu;  

 vedení frekventovaných silnic v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby;  

 vedení frekventovaných silnic trasami umožňujícími účinná protihluková opatření (například 
tunely, galerie, zářezy, clony, valy nebo nechráněná bariérová zástavba);  

 vhodná orientace a vnitřní disposice obytných domů vůči zdrojům hluku;  

 podpora a zvýšení atraktivity městské hromadné dopravy.  

Existuje několik možností snížení hluku různými opatřeními, například snížením rychlosti běžného 
dopravního proudu (většinou z vyšších hodnot rychlosti dopravního proudu), snížením podílu nebo 
vyloučením těžkých nákladních vozidel z dopravního proudu; při každém snížení dopravní zátěže 
na polovinu se dosáhne snížení hluku cca o 3 dB. Avšak nepodstatné změny parametrů silniční 
dopravy nemohou přinést významné snížení hluku, například při snížení intenzity dopravy o 10 %, což 
je často hranice možností bez zásadní regulace, dosáhneme snížení hluku pouze v řádu jen několika 
desetin dB, viz obrázek 7. Všechna tato opatření závisí především na tom, jaká je stávající rychlost 
dopravního proudu a hlavně na celkovém podílu nákladní dopravy.  

 
Obr. 7 – Závislost intenzity dopravy na změně hladiny hluku 

Tichý povrch vozovky 

Hluk emitován silniční dopravou, je tvořen hlukem motorů a interakcí kol automobilů s jízdním 
povrchem (obrusnou vrstvou) vozovek dotčených komunikací a s defekty tohoto povrchu. Z tohoto 
pohledu jsou nejhlučnější komunikace s povrchem tvořeným dlažbou, panely apod.  

Jako další zdroj lokálního impulsního hluku lze označit přejezd častých vad a defektů na povrchu jízdní 
dráhy vozovek. Jedná se zejména o přejezd povrchových znaků (většina krytů kanalizace, vstupů 
do šachet apod. je díky výškovým rozdílům, chybějícím částem obrusné vrstvy, provedením vík 
a obrub vstupů atd. zdrojem impulsního hluku), záplaty po opravách obrusné vrstvy vozovky, 
přechody mezi původním krytem vozovky a krytem, který na vozovce vytvořila organizace, která do ní 
vstupovala (například při řešení havarijních situací plynových přípojek a vodovodních řadů, výstavbě 
stavebních přípojek medií aj.), výtluky a praskliny na obrusné vrstvě (které jsou obvykle dopadem 
technologické nekázně při pokládání ložné či obrusné vrstvy krytu komunikace), vymačkané koleje 
či zvrásnění v oblasti míst s výrazným podílem brzdění automobilů (které jsou obvykle způsobeny 
přetěžováním komunikace těžkou nákladní dopravou, na kterou není vozovka dimenzována, 
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a použitím nevhodných technologií výroby krytu vozovky u míst, kde se dá předpokládat opakované 
brzdění automobilů) aj.  

Posledním zdrojem hluku patřícím do této skupiny zdrojů je samotné valení kola automobilu 
po povrchu vozovky. Tento vliv je zcela patrný na komunikacích, které mají nový povrch a rozdíl je 
markantní při přejezdu ze starého povrchu na nový a naopak. Pozitivní vliv nového povrchu vozovky 
má ovšem pouze dočasný charakter.  

Mezi systémová technická opatření vedoucí ke snížení hluku ze silniční dopravy je nutné zařadit 
ucelený komplex opatření vedoucí k odstranění výše popsaných negativních jevů. Pro nově 
rekonstruované či nově stavěné vozovky je třeba vyvinout nové obrusné vrstvy s nižší emisí hluku 
emitovaného valením kola automobilu po povrchu komunikace. Obecně lze říci, že co nejhladší 
povrch je zároveň nejtišší, zcela hladké povrchy ovšem nejsou akceptovatelné z hlediska bezpečnosti 
provozu, zejména při mokré vozovce. Vývoj těchto krytů probíhá ve světě již několik desetiletí 
a v současnosti jsou používány následující typy:  

 Tenký asfaltový koberec - jedná se o obrusnou vrstvu z asfaltové směsi o tloušťce 15 mm až 
30 mm, podle zahraničních zkušeností lze dosáhnout snížení hluku 0 až 5 dB podle typu;  

 jednovrstvý drenážní asfaltový koberec – jeho podstatou je asfaltová směs s vysokou 
porézností, schopná odvádět srážkovou vodu, která po nepropustném podkladě stéká 
na okraj vozovky; porézní povrch se zároveň vyznačuje určitou zvukovou pohltivostí, která 
způsobuje omezení šíření hluku do okolí přibližně o 3 dB; nevýhodou tohoto povrchu je 
problematické udržování poréznosti vrchní vrstvy, která se snadno zanáší nečistotami;  

 dvouvrstvý drenážní asfaltový koberec – má poněkud lepší akustické vlastnosti, než 
jednovrstvý koberec, skládá se ze dvou porézních vrstev – horní s jemnější a dolní s hrubší 
frakcí, celková tloušťka obou vrstev je přibližně 100 mm;  

 gumoasfalt – jedná se o asfaltový koberec s určitým podílem pryžových granulí, například 
z pneumatik, odborné názory na akustické vlastnosti tohoto povrchu se dosti různí, i když se 
v současné době běžně používá;  

 vymývaný cementový beton s obnaženým kamenivem frakce asi 8 mm – kartáčováním se 
odstraňuje dosud neztvrdlá malta z povrchu, udává se snížení hluku až o 3 dB.  

Z pohledu funkčnosti tichých povrchů je nutné dbát na pravidelné a důkladné čištění těchto 
komunikací, pro některé typy povrchů i udržování funkční odvodnění. V případě nedodržení těchto 
podmínek provozu lze očekávat ne jen nižší účinnost z hlediska emise hluku, ale i zhoršení proti 
běžnému živičnému povrchu. 

Vliv zeleně 

Vliv zeleně v úzkých pásech (izolační zeleň) případně stromořadí má zanedbatelný vliv na šíření hluku. 
Výsadba zeleně je jistě prospěšná z mnoha jiných důvodů, ale jako protihluková opatření ho 
doporučit nelze. 

Chráněný venkovní prostor staveb 

Chráněný venkovní prostor je definován v Zákoně jako prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich 
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru 
bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro 
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. Nařízení vlády definuje prostor 
významný z hlediska pronikání hluku jako prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby 
zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný vnitřní prostor stavby, pokud tento 
chráněný prostor nelze přímo větrat jinak. Možným řešením je individuální ochrana chráněné stavby, 
která zabezpečí dodržování legislativních požadavků. 
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5.5 Možnosti snížení hluku v kritických lokalitách  

Ve vybraných kritických místech je hodnocen hluk pouze z hlavních komunikací, jejichž vlastníkem je 
stát. Vyskytují se ovšem často případy, kdy se nacházejí v blízkosti řešených komunikací i jiné 
komunikace, které do hlukové zátěže hodnocené lokality rovněž přispívají. V případě realizace 
navržených opatření je nutné tento fakt zohlednit.  

Na základě analýzy jednotlivých lokalit jsou v dalších částech textu uvedeny hlavní možnosti snížení 
hluku, protože jsou pro většinu lokalit obdobné. 

Opatření na straně zdroje hluku 

Jedná se především o pokládku tichého povrchu. Co do možnosti realizace, je toto opatření nejméně 
komplikované. Z tohoto důvody na většině kritických míst priorit I. je i jako možnost navržen a jeho 
přínos posuzován.  

Opatření dopravní 

Zásadní vliv na hluk ze silniční dopravy má intenzita vozidel a jejich skladba, jedno z nejúčinnějších 
opatření je její omezení. V některých kritických místech jsou budovány obchvaty, na které po 
dokončení celé sítě bude převedena tranzitní doprava.  

Opatření v cestě šíření hluku do okolí 

Toto opatření zahrnuje protihlukové stěny, zemní valy, případně jiné stavby umístěné v blízkosti 
komunikací, které omezí šíření hluku do okolí. Tato opatření jsou vhodná zejména v místech, kde to 
odstup zástavby od komunikace umožní. Dalším důležitým parametrem je jeho délka a výška.  

Opatření na chráněné stavbě 

Jedná se o technické opatření na samotné stavbě, která je umístěna v místě s překročením mezní 
hodnoty. 

5.6 Kritická místa 

V případě námi posuzované silniční dopravy Středočeského kraje a aglomerace Praha prioritu I. tvoří 
oblasti s hodnotou HSD nad 50 (celkem 12 oblasti) a prioritu II. oblasti s hodnotou HSD v intervalu 11 
– 50 (celkem 21 oblastí). Lokalizace a popis kritických míst priority I. je patrné z obrázku 8 a tabulek 
11 až 13. Lokalizace kritických míst priority I. a II. je součástí mapových příloh. 

5.7 Kritická místa s prioritou I. 

V tabulce 11 jsou uvedeny lokality priority I., pro který byly ze Strategické hlukové mapy hlavních 
komunikací, aglomerace Praha a předaných dat ČSÚ vypočteny počty osob silně rušených ve spánku 
(HSD), počty lidí s překročením hlukových indikátorů Ldvn a Ln, hustota obyvatel a stanovena priorita 
podle Aktualizace metodiky pro zpracování akčních hlukových plánů pro silniční dopravu6. V tabulce 
12 jsou uvedeny hlavní komunikace, které prochází těmito lokalitami, jejich označení, úsek18 a 
intenzity vozidel za rok předané zadavatelem AP. Podrobný popis lokality priority I. je uveden 
v tabulce 13. 

Umístění a rozsah kritických míst s prioritou I. je patrné z obrázku 8, v mapových přílohách jsou 
uvedeny v přehledném obrázku lokality priority I. a II. 
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Tab. 11 - Seznam kritických míst priority I. podle dat SHM 

Pořadí 
HSD 

počet lidí 
Obec, katastrální území 

Ldvn > 70 dB 

počet lidí 

Ln > 60 dB 

počet lidí 

Hustota 
obyvatel 

p. lidí/1 000 m2 

Priorita  

podle hustoty 
obyvatel6 

1 531 Kolín 1 004 1 045 10 2 

2 284 Příbram 1 752 1 752 24 1 

3 232 Mladá Boleslav 1 262 1 262 17 1 

4 158 Kladno, Kročehlavy 420 703 14 1 

5 87 Řevničov 168 175 3 2 

6 83 Církvice u Kutné Hory 193 197 3 2 

7 67 Velvary 92 92 6 2 

8 65 Kolín 76 76 5 2 

9 60 Žižice, Vítov 73 82 5 2 

10 54 Kutná Hora 272 273 6 2 

11 52 Říčany 234 237 4 2 

12 50 Mělník 251 284 7 2 

Tab. 12 - Seznam kritických míst priority I. s uvedením komunikace, úseku a intenzity dopravy 

Pořadí Komunikace Úsek Intenzita vozidel za rok 

1 I/38 

1-0941 5 518 000 

1-0942 5 803 000 

1-0944 6 161 000 

2 I/66 
1-1221 4 910 000 

1-1962 4 124 000 

3 I/38 
1-1511 5 150 000 

1-1512 3 831 000 

4 I/61 

1-1262 3 702 000 

1-2291 3 644 000 

1-2292 4 192 000 

5 
I/6 1-0400 3 795 000 

D6 1-0390 3 330 000 

6 I/38 1-1090 4 353 000 

7 I/16 1-1440 3 236 000 

8 I/38 1-0945 5 992 000 

9 I/16 1-1430 3 236 000 

10 I/2 1-3391 5 184 000 

11 I/2 
1-0990 5 372 000 

1-0991 5 192 000 

12 I/9 

1-0841 4 533 000 

1-0852 3 589 000 

1-1472 3 284 000 
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Tab. 13 – Popis kritických míst priority I. 

Č. Obec Popis lokality Popis silnice 

1 Kolín Kolín, ul. Havlíčkova (od ul. Barákova, po okružní křižovatku), ul. 
Jaselská (od okružní křižovatky po ul. Benešova) a ul. Pražská (od 
ul. Benešova po ul. V Kasárnách) V ul. Havlíčkova v úseku 
Barákova-Tylova řadové rodinné domy se 2 NP a sedlovou 
střechou jednostranně, domy od komunikace dělí chodník a 
izolační zeleň (trávník, stromy), na druhé straně průmyslový areál. 
V ul. Havlíčkova v úseku Tylova-Havířská řadové bytové domy se 4 
NP a sedlovou střechou jednostranně, domy od komunikace dělí 
chodník a izolační zeleň (trávník, stromy), na druhé straně 
průmyslový areál. V ul. Havlíčkova v úseku Havířská-okružní 
křižovatka řadové rodinné domy s 1-2 NP a bytové domy se 4-5 NP 
oboustranně, v 1. NP rodinných domů umístěno převážně 
podnikání, provozovny. 
V ul. Jaselská v úseku okružní křižovatka-V Opletkách budovy 
střední odborné školy a budova internátu, domov mládeže, čerpací 
stanice, různé prodejny. V ul. Jaselská v úseku V Opletkách-
Legerova × Žižkova rodinné a bytové domy s 1-2 NP oboustranně, 
domy od komunikace odděleny chodníkem. V ul. Jaselská v úseku 
Legerova-Fügnerova ojediněle rodinné domy s 1-2 NP a panelové 
domy s 12 NP, od komunikace odděleny chodníkem a izolační 
zelení (tráva, stromy). V ul. Jaselská v úseku Fügnerova-Tyršova 
rodinné domy s 1-2 NP oboustranně, základní škola, penzion, 
odděleny od komunikace chodníkem a izolační zelení. V ul. 
Jaselská v úseku Tyršova-Benešova rodinné domy s 1-2 NP 
jednostranně, od komunikace odděleny chodníkem. V ul. Pražská 
v úseku Benešova-5.května rodinné domy s 1-2 NP jednostranné, 
od komunikace odděleny chodníkem a podélným parkovacím 
stáním. V ul. Pražská v úseku 5.května-V Kasárnách bytové domy 
se 3 NP oboustranně, od komunikace odděleny na jedné straně 
chodníkem a na druhé straně chodníkem a protihlukovou stěnou 

Silnice I/38. Ul. Havlíčkova dva jízdní 
pruhy, dvě autobusové zastávky. 
Rovný úsek s možností odbočení do 
postranních ulic. V křižovatce 
Havlíčkova × Havířská, Havlíčkova × 
Vužanova odbočovací pruhy. Ul. 
Jaselská v úseku Havlíčkova-Legerova 
čtyři jízdní pruhy. V křižovatce Jaselská 
× Legerova × Žižkova odbočovací 
pruhy, semafory. Ul. Jaselská v úseku 
Legerova-Tyršova dva jízdní pruhy. 
V celém úseku ul. Jaselská autobusové 
zastávky.  
V křižovatce Jaselská × Bezručova, 
Jaselská × Benešova semafory a 
odbočovací pruhy. Ul. Jaselská v úseku 
Tyršova-Benešova a ul. Pražská 
v úseku Benešova-V Kasárnách čtyři 
jízdní pruhy. V křižovatce Pražská × 5. 
Května semafory a odbočovací pruhy. 

2 Příbram Příbram – ul. Milínská a Plzeňská.  
Milínská: V úseku Nad Kaňkou-Průběžná řadové rodinné domy s 1-
2 NP, od komunikace odděleny chodníkem a podélným 
parkovacím stáním. V úseku Průběžná-Mixova vpravo řadové 
rodinné domy s 1-2 NP, od komunikace odděleny izolační zelení, 
podélným parkovacím stáním, jedním jízdním pruhem komunikace 
a chodníkem; vlevo bytové domy s 2-5 NP, od komunikace 
odděleny izolační zelení, příčným parkovacím stáním, jedním 
jízdním pruhem komunikace a chodníkem. V úseku Mixova-
Alešova vpravo řadové rodinné domy s 1-2 NP, od komunikace 
odděleny izolační zelení, podélným parkovacím stáním a 
chodníkem; vlevo panelové domy se 4-8 NP, od komunikace 
odděleny izolační zelení, podélným parkovacím stáním a 
chodníkem. V úseku Alešova-Dlouhá oboustranně panelové domy 
s 6-8 NP, od komunikace odděleny izolační zelení, podélným 
parkovacím stáním a chodníkem. V úseku Dlouhá-Špitálská 
obchodní centrum a budovy okresního soudu. V úseku Špitálská-
Hailova vlevo bytové domy 2-5 NP, od komunikace odděleny 
chodníkem, v 1. NP převážně podnikání; vpravo budovy úřadu 
práce a městského úřadu a náměstí. 
Plzeňská: V úseku Heilova-Riegrova bytové domy s 3 NP a 
panelové domy s 10 NP jednostranně, od komunikace odděleny 
izolační zelení a chodníkem. Na druhé straně nákupní centrum, 
restaurace. V úseku Riegrova-Na Vršku bytové domy s 5-6 NP 
oboustranně, od komunikace odděleny izolační zelení a 
chodníkem. V úseku Na Vršku-Podskalí řadové rodinné domy se 2 
NP jednostranně, od komunikace odděleny podélným 
parkovacímstáním a chodníkem. Na druhé straně rybník. 

Silnice I/66. V celém úseku dva jízdní 
pruhy. Možnost odbočení do 
postranních ulic.  
Milínská: V úseku Nad Kaňkou-
Průběžná, Mixova-Alešova 
autobusová zastávka v obou směrech. 
V křižovatce Dlouhá × Milínská 
odbočovací pruhy. V křižovatce 
Špitálská × Milínská semafory a 
odbočovací pruhy. V křižovatce 
Milínská × Hailova × Plzeňská okružní 
křižovatka. 
Plzeňská: V úseku Hradební-Reigrova 
dlažební kostky, podélné parkovacé 
stání jednostranně. V křižovatce 
Plzeňská × Riegrova semafory a 
odbočovací pruhy. 
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Č. Obec Popis lokality Popis silnice 

3 Mladá 
Boleslav 

Mladá Boleslav – ul. Jičínská (od ul. Dukelaská po ul. Na Celně) a ul. 
T.G. Masaryka. 
Jičínská: V úseku Dukelská-Kollárova panelové domy s 11 NP 
jednostranně NP (umístěny kolmo ke komunikaci), od komunikace 
odděleny podélným parkovacím stáním, izolační zelení a 
chodníkem. V úseku Kollárova-Jilemnického panelový dům s 11 NP 
jednostranně NP (umístěn kolmo ke komunikaci), od komunikace 
oddělen podélným parkovacím stáním, izolační zelení a 
chodníkem. Na druhé straně budovy střední školy s 1-4 NP, od 
komunikace odděleny podélným parkovacím stáním, izolační 
zelení a chodníkem. V úseku Jilemnického-Novákova obytné domy 
se 4 NP jednostranně, od komunikace oddělen podélným 
parkovacím stáním, izolační zelení a chodníkem. V úseku 
Novákova-Na Cekně obytné domy se 4 NP jednostranně, od 
komunikace odděleny podélným parkovacím stáním, izolační 
zelení a chodníkem. Na druhé straně domy se 2 NP (v 1. NP 
umístěny provozovny) a za nimi obytné domy se 4 NP (umístěny 
kolmo ke komunikaci), od komunikace odděleny podélným 
parkovacím stáním, izolační zelení a chodníkem.  
T.G.Masaryka: V úseku Na Celně-Laurinova obytné domy se 6 NP 
jednostranně, od komunikace odděleny podélným parkovacím 
stáním, izolační zelení a chodníkem. V 1. NP umístěny komerční 
prostory. Na druhé straně budovy ZŠ, MŠ a dětského domova se 3 
NP a budovy okresního soudu se 4 NP. V úseku Laurinova-
Smetanova obytné domy se 3-7 NP oboustranně, vpravo od 
komunikace odděleny podélným parkovacím stáním a chodníkem, 
vlevo od komunikace odděleny podélným parkovacím stáním, 
chodníkem a volným prostranstvím náměstí. V 1. NP umístěny 
komerční prostory. V úseku Smetanova-Dukelská domy se 3-7 NP 
oboustranně, od komunikace odděleny podélným parkovacím 
stáním a chodníkem. V 1. NP umístěny komerční prostory. 

Silnice I/38J, dva jízdní pruhy, podélná 
parkovací stání oboustranně a 
autobusové zastávky v celé délce. 
V křižovatce Jičínská × Na Celně 
semafory a odbočovací pruhy. 

4 Kladno, 
Kročehl

avy 

Kladno – ul. Unhošťská (od ul. Americká po ul. Dr. Steinera). 
V úseku Americká-Holandská panelové domy s 8-12 NP 
jednostranně, od komunikace odděleny izolační zelení a 
chodníkem. Na druhé straně parkoviště. V úseku Holandská-
Pražská bytové a panelové domy se 4-7 NP oboustranně, od 
komunikace odděleny izolační zelení a chodníkem. V úseku 
Pražská-Šulcova řadové rodinné domy s 1-2 NP a bytové domy se 
2-3 NP oboustranně, od komunikace odděleny převážně jen 
chodníkem. V úseku Šulcova-Dr. Steinera řadové rodinné domy 
s 1-2 NP a bytové domy se 2-3 NP oboustranně, od komunikace 
odděleny převážně jen chodníkem. V úseku Šulcova-Brožíkova 
řadové rodinné domy s 1-2 NP a bytové domy se 2-3 NP 
oboustranně, od komunikace odděleny podélným parkovacím 
stáním a chodníkem. V úseku Brožíkova-Dr. Steinera řadové 
rodinné domy s 1-2 NP a bytové domy se 2-3 NP oboustranně, od 
komunikace odděleny převážně jen chodníkem. 

Silnice I/61, dva jízdní pruhy a 
autobusové zastávky v celé délce. 
V křižovatce Unhošťská × Pražská 
semafory a odbočovací pruhy. 

5 Řevničo
v 

Řevničov – ul. Karlovarská. Rodinné domy s 1-2 NP oboustranně, 
od komunikace odděleny převážně chodníkem a izolační zelení.  

Silnice I/6, dva jízdní pruhy. 
V křižovatce Karlovarská × 
Masarykova odbočovací pruhy a 
autobusová zastávka v obou směrech. 

6 Církvice 
u Kutné 

Hory 

Církvice. Rodinné domy s 1-2 NP převážně oboustranně, od 
komunikace odděleny převážně chodníkem a izolační zelení 
(trávník a předzahrádky). 

Silnice I/38, dva jízdní pruhy. 
V křižovatce (odbočení k vlakové 
zastávce a obci Neškaredice) 
odbočovací pruh a autobusová 
zastávka. 

7 Velvary Ješín. Rodinné domy s 1-2 NP oboustranně, od komunikace 
odděleny převážně chodníkem a předzahrádkou. 

Silnice I/16, dva jízdní pruhy. 

8 Kolín Kolín – ul. Havlíčkova, lokalita Štáralka. Samostatně stojící rodinné 
domy s 1-2 NP, od komunikace odděleny izolační zelení (tráva, 

Silnice I/38H, dva jízdní pruhy. 
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Č. Obec Popis lokality Popis silnice 

stromy) a chodníkem. 

9 Žižice, 
Vítov 

Vítov. Rodinné domy s 1-2 NP oboustranně, od komunikace 
odděleny převážně chodníkem a předzahrádkou. 

Silnice I/16, dva jízdní pruhy. 

10 Kutná 
Hora 

Kutná Hora – ul. Československých legionářů (od ul. Hloušecká po 
ul. Benešova) a ul. Štefánikova (od ul. Benešova po ul. 
Masarykova).  
V ul. Československých legionářů (od ul. Hloušecká po ul. 
Zamanova – okružní křižovatka) ojediněle domy s 1-2 NP, od 
komunikace odděleny chodníkem a předzahrádkou. V okolí okružní 
křižovatky budovy církevního gymnázia, stará fara a objekty s 2-3 
NP, od komunikace odděleny převážně chodníkem a izolační 
zelení. Úsek Lorecká po okružní křižovatku při ul. Bebešova vpravo 
parkoviště a jeden obytný dům s 3 NP, od komunikace oddělen 
izolační zelení a chodníkem; vlevo řadové domy se 2-4 NP, od 
komunikace oddělen převážně chodníkem. V okolí okružní 
křižovatky (při ul. Benešova) řadové domy se 3-4 NP, od 
komunikace oddělen převážně chodníkem. V úseku Benešova-
Masarykova domy s 2-3 NP oboustranně, od komunikace odděleny 
chodníkem. 

Silnice I/2, dva jízdní pruhy. V úseku 
dvě okružní křižovatky (při ul. 
Zemanova a při ul. Benešova). 
V křižovatce Československých 
legionářů × Hloušecká, 
Československých legionářů × Lorecká 
a Štefánikova × Masarykova 
odbočovací pruhy.  

11 Říčany Říčany, ul. Černokostelecká (od ul. Olivova po ul. K Památné lípě). 
V celém úseku rodinné domy převážně s 2 NP. Úsek Olivova-
Modřínová samostatně stojící rodinné domy vpravo ve větší 
vzdálenosti od komunikace (izolační zeleň (tráva, keře), chodník a 
zahrada), vlevo les. Úsek Modřínová-Lesní samostatně stojící 
rodinné domy vpravo ve větší vzdálenosti od komunikace (izolační 
zeleň (tráva, keře), chodník a zahrada), vlevo řadová zástavba 
rodinných domů v blízkosti komunikace (od komunikace je dělí 
chodník). Úsek Lesní-K Památné lípě rodinné domy v těsné 
blízkosti komunikace na obou stranách (domy od komunikace 
odděluje převážně jen chodník). V 1.NP některých domů stojících 
v blízkosti komunikace umístěna provozovna. Některé domy slouží 
jako sídlo firmy.  

Silnice I/2, dva jízdní pruhy. Rovný 
úsek s možností odbočení do 
postranních ulic. Úsek Modřínová-
Lesní podélná parkovací stání vlevo (u 
domů stojících v těsné blízkosti 
komunikace). Úsek Lesní-K Památné 
lípě podélná parkovací stání vlevo i 
vpravo. V úseku Habrová-Dubová 
semafor (přechod pro chodce), 
autobusová zastávka. V úseku Lesní-
Strašínská, Spojovací-Gorkého, 
K Nádraží-Haškova autobusová 
zastávka. V křižovatce s ul. Smiřických 
odbočovací pruhy. 

12 Mělník Mělník, ul. Cukrovarská, ul. Pražská v úseku Cukrovarská-K Učilišti 
(silnice I/9a). V ul. Cukrovarská řadové rodinné domy s 1-2 NP 
jednostranně. Domy od komunikace odděluje chodník. Na druhé 
straně komunikace v úseku Mladoboleslavská-Jugoslávská 
betonová zeď (výška 2 m), v úseku Jugoslávská-Bulharská ubytovna 
s 2 NP, před odbočením do ul. Rumunská základní škola s 2 NP a 
obytný dům se 4 NP, odděleny od silnice chodníkem. Za 
odbočením do ul. Rumunská bytový dům se 3 NP, oddělený od 
silnice chodníkem a izolační zelení (trávník). V ul. Pražská obytná 
zástavba jednostranně (od komunikace oddělena chodníkem), v 1 
NP některých objektů umístěny provozovny, na protější straně 
objekty cukrovaru. 

Silnice I/9. V ul. Cukrovarská jeden 
jízdní pruh. Jednosměrná silnice, 
rovný úsek s možností odbočení do 
postranních ulic. V křižovatce ul. 
Cukrovarská × Bulharská autobusová 
zastávka. V ul. Pražská dva jízdní 
pruhy, u křížení s ul. Italská 
odbočovací pruh, před odbočovacím 
pruhem (u bytového domu) 
autobusová zastávka. 
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Obr. 8 – Lokalizace všech vymezených kritických míst priority I.  

Pro kritická místa priority I. byly provedeny podrobné výpočty a posouzena možná protihluková 
opatření a vyhodnocen jejich přínos, snížení počtu osob v pásmech vyšších jak 60 dB pro noční dobu 
a snížení celkového počtu silně rušených osob spánkem.  

V souladu s Vyhláškou o hlukovém mapování byla pro výpočet hluku ze silniční dopravy použita 
francouzská metodika „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)“ uvedená v „Arrêté du 5 mai 
1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“ a ve 
francouzské normě „XPS 31-133“ ve znění pozdějších aktualizací. Výpočetní program byl použit 
Predictor-LimA, Brüel & Kjær15. Tvorba výpočetních modelů se řídila doporučením příručky Good 
Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure2. 

Pro přehlednost jsou detailní výstupy modelování priorit I. v tabulkách i mapových výstupech 
uváděny pro hladiny hlukového indikátoru Ln.  

5.8 Posuzované varianty  

Pro všechny lokality priority I. byly provedeny modelové výpočty možných navrhovaných 
protihlukových opatření. Vzhledem k omezeným možnostem v lokalitách byly provedeny výpočty 
pouze pro opatření zohledňující zlepšení povrchu vozovky, nebo případná instalace PHS. V případě již 
realizovaných opatření v kritických místech, byly provedeny modelové výpočty i s těmato opatřeními 
a bez nich. Na všech hodnocených úsecích je maximální dovolená rychlost 50 km.h-1, a tak nebyla 
možnost změny rychlosti dopravního proudu jakožto dalšího možného opatření modelována.  

Modelové výpočty byly provedeny pro každé kritické místo ve dvou nebo více variantách. Jednotlivé 
varianty byly následující: 
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V0 – nulová varianta 

Stav bez jakéhokoliv navrhovaného opatření odpovídající současnému stavu.  

V1 – tichý povrch 

Tato varianta zohledňuje položení nového povrchu vozovky – „tichý povrch“. Vzhledem k tomu, že je 
možno aplikovat různé druhy nových povrchů vozovek s rozdílným efektem snížení hlukové zátěže, 
který se pohybuje cca od 3 dB až do 7 dB, zvolili jsme pro výpočty z hlediska bezpečnosti hodnotu 
pouze 3 dB, třebaže výsledný efekt může být ve skutečnosti větší. Dalším důvodem pro zvolení 
hodnoty 3 dB je ta skutečnost, že časem se efekt renovovaného povrchu vozovky zmenšuje. Pro 
výpočet byla korekce -3 dB provedena přímo na zdroji. 

V2 – protihluková stěna (PHS) 

Tato varianta zohledňuje návrh výstavby protihlukové stěny v místech, kde by to bylo alespoň 
teoreticky reálné, aby bylo možno posoudit efekt tohoto případného opatření. Jejich situování bylo 
provedeno pouze na základě dostupných podkladů a nezohledňuje detailní omezení jejich lokalizace. 
Ve všech případech byla zvolena jednotná výška PHS 3 m.  

P – plánované opatření 

Tato varianta zohledňuje plánovaná opatření mimo tichého povrchu a protihlukových clon. 

R – realizované opatření 

Tato varianta zohledňuje protihluková opatření, která byla již realizována. 

5.9 Detailní posouzení míst s prioritou I. a návrhy protihlukových opatření 

Vzhledem k předaným datům pro zpracování akčního plánu z výstupu SHM pouze v plošných 
mapách, které byly vytvořeny na základě výpočtu v pravidelné síti s krokem 10 m, bylo z objektivního 
hlediska nutné provést přesnější výpočty a stanovit přesnější hodnoty zatížení hlukem.  

Model pro každé kritické místo byl upřesněn na základě dostupných informací zejména vedení os 
komunikací (předaná data ne vždy reprezentovala střed komunikace), zadání vlastnosti povrchu 
komunikací, editace budov a přiřazení počty obyvatel podle předaných dat. 

Pro všechna kritická místa s prioritou I. byl provedeny výpočet hluku 2 m od fasád po celém obvodu 
obydlených budov ve výšce 4 m, bez odrazu zvuku od vlastní fasády, a pro přehlednost i výpočet 
v pravidelné síti po 5 m s výškou 4 m nad terénem. Výpočet plošných map je včetně všech odrazů.  

Tab. 14 - Kritická místa priority I. podle podrobných výpočtů 

Pořadí Varianta 
HSD 
počet 

lidí 
Obec 

Ln (dB) 

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 

1 R 0 Kolín - - - - - - - 

2 V0 149 Příbram 264 302 767 161 0 0 0 

3 V0 138 Mladá Boleslav 470 543 304 241 0 0 0 

4 V0 121 Kladno, Kročehlavy 644 577 243 50 0 0 0 

5 V0 29 Řevničov 103 67 24 46 44 0 0 

6 V0 24 Církvice u Kutné Hory 48 53 46 63 23 0 0 

7 V0 9 Velvary 8 15 9 14 11 3 0 
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Pořadí Varianta 
HSD 
počet 

lidí 

Obec 
Ln (dB) 

45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 > 75 

8 R 4 Kolín 36 7 0 0 0 0 0 

9 V0 12 Žižice, Vítov 6 8 12 12 10 7 0 

10 V0 35 Kutná Hora 91 67 57 82 25 0 0 

11 R 39 Říčany 176 130 84 65 0 0 0 

12 V0 29 Mělník 99 34 32 95 12 0 0 

Rozdíl hlukového zatížení je způsoben převážně detailním výpočtem hladin hluku na fasádách budov, 
proti datům ze SHM, kde byly předány pouze plošné mapy s krokem 5 dB a použití aktuálnějších 
informací pro tvorbu výpočtového modelu. 

 

Kritické místo č. 1 
Kolín 

I/38 H ulice Havlíčkova, Jaselská, 
Pražská  

 

V0 - stav v SHM 

V0-2016 - realizace obchvatu 

Obr. 9 – Kritické místo č. 1 

Obr. 10 – Kritické místo č. 2 

 

 

 

Kritické místo č. 2 
Příbram 

I/66 ulice Milínská, Plzeňská 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 
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Obr. 11 – Kritické místo č. 3 

Obr. 12 – Kritické místo č. 4 

 

Kritické místo č. 5 
Řevničov-Rakovník 

I/6 ulice Karlovarská 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 

P - plánovaný obchvat  

Obr. 13 – Kritické místo č. 5 

 

 

 

Kritické místo č. 3 
Mladá Boleslav 

I/38 J ulice Jičínská 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 

 

Kritické místo č. 4 
Kladno, Kročehlavy 

I/61 Unhošťská 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 
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Obr. 14 – Kritické místo č. 6 

Obr. 15 – Kritické místo č. 7 

Obr. 16 – Kritické místo č. 8 

 

 

Kritické místo č. 6 
Církvice-Kutná Hora 

I/38 Církvice 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 

 

Kritické místo č. 7 
Ješín-Velvary 

I/16 Ješín 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 

 

Kritické místo č. 8 
Kolín 

I/38 H ulice Havlíčkova, 
Jaselská, Pražská 

V0 -  stav před obchvatem 

R -  realizace obchvatu 
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Kritické místo č. 9 
Žižice, Vátov 

I/38 ulice Masarykova 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 

Obr. 17 – Kritické místo č. 9 

Obr. 18 – Kritické místo č. 10 

Obr. 19 – Kritické místo č. 11 

 

 

Kritické místo č. 10 
Kutná Hora 

I/2 ulice Československých 
legionářů, Štefánikova 

V0 -  stav bez opatření 

V1 -  tichý povrch 

 

Kritické místo č. 11 
Říčany 

I/2 Černokostelecká 

V0 -  stav bez opatření 

R -  tichý povrch 
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Obr. 20 – Kritické místo č. 12 

5.10 Vyhodnocení přínosu navržených a realizovaných opatření pro kritická 
místa priority I. 

Pro všechna kritická místa priority I. a jejich hodnocené varianty byly provedeny podrobné výpočty 
hluku na fasádách budov, v příloze AP jsou uvedeny pro všechny hodnocené varianty počty 
ovlivněných trvale bydlících obyvatel v pěti decibelových hlukových pásmech. Pro nulovou variantu a 
nejúčinnější variantu jsou v grafu uvedeny počty lidí v decibelových pásmech a pro názornost i 
distribuční funkce, vyjadřující počet lidí nad uvedenou hodnotu. V případě realizace protihlukových 
opatření v kritických místech v rámci AP, byla vyhodnocena i tato varianta. Účinnost opatření, tedy 
snížení počtu hlukem ovlivněných obyvatel, vyjadřuje posun distribuční funkce k nižším hodnotám. 

Pro přehlednost jsou pro modelové varianty V0 a variantu s opatřením ve všech posuzovaných 
kritických místech v příloze AP uvedeny mapy hluku pro noční dobu. Výpočet byl proveden 
v pravidelné síti s krokem 5 m a výpočtovou výškou 4 m nad terénem. 

Výsledky výpočtů pro jednotlivá kritická místa pro všechny varianty s uvedením počtu trvale bydlících 
obyvatel, počtu lidí s hlukovým zatížením v noční době Ln > 60 dB a počtu lidí vysoce obtěžovaných 
hlukem v noční době, jsou přehledně uvedeny v následující tabulce. V posledních sloupcích jsou 
uvedeny rozdíly těchto hodnot proti nulové variantě V0. 

Tab. 15 - Vyhodnocení navržených opatření v kritických místech priority I. 

Kritické 
místo 

priority I. 

 V0 V1 

tichý povrch 

V2 

PHS 

R/P 

Realizovaná/ 
plánovaná 
opatření 

Rozdíl 

V1-V0 

Rozdíl 

V2-V0 

Rozdíl 

R-V0 

1 

Kolín 

Počet lidí 3 558 
Realizovaný 

obchvat 
- - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 352 - - - -352 - - 

Počet HSD 238 - - - -238 - - 

2 

Příbram 

Počet lidí 3 579 - - - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 161 2 - - -159 - - 

Počet HSD 149 112 - - -37 - - 

 

Kritické místo č. 12 
Mělník 

I/9 ulice Cukrovarská, 
Pražská 

V0 -  stav bez opatření 

R -  přeložka silnice 
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Kritické 
místo 

priority I. 

 V0 V1 

tichý povrch 

V2 

PHS 

R/P 

Realizovaná/ 
plánovaná 
opatření 

Rozdíl 

V1-V0 

Rozdíl 

V2-V0 

Rozdíl 

R-V0 

3 

Mladá 
Boleslav 

Počet lidí 3 845 - - - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 241 0 - - -241 - - 

Počet HSD 138 107 - - -31 - - 

4 

Kladno 

Počet lidí 3 347 - - - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 50 29 - - -21 - - 

Počet HSD 121 89 - - -32 - - 

5 

Řevničov-
Rakovník 

Počet lidí 456 
Plánovaný 

obchvat  
- - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 90 58 - 0 -32 - -90 

Počet HSD 29 24 - 0 -6 - -29 

6 

Církvice-
Kutná 
Hora 

Počet lidí 265 -  - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 86 45 - - -41 - - 

Počet HSD 24 19 - - -5 - - 

7 

Ješín-
Velvary 

Počet lidí 63 - - - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 28 23 - - -5 - - 

Počet HSD 9 5 - - -4 - - 

8 

Kolín 

Počet lidí 265 
Realizovaný 

obchvat 
- - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 39 - - 0 - - -39 

Počet HSD 13 - - 4 - - -8 

9 

Žižice -
Slaný 

Počet lidí 60 - - - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 29 23 - - -6 - - 

Počet HSD 12 6 - - -7 - - 

10 

Kutná 
Hora 

Počet lidí 657 - - - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 107 48 - - -59  - 

Počet HSD 35 27 - - -8  - 

11 

Říčany 

Počet lidí 995 
Realizovaný 
tichý povrch 

- - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 97 - - 65 - - -32 

Počet HSD 51 - - 39 - - -12 

12 

Mělník 

Počet lidí 460 
Realizovaná 

přeložka 
- - - 

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 107 - - 23 - - -84 

Počet HSD 29 - - 17 - - -12 
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 Podněty a stanoviska veřejnosti k návrhu AP 

Návrh akčního plánu v elektronické podobě byl vyvěšen k připomínkování na internetových stránkách 
Ministerstva dopravy v termínu 6.12.2016 – 21.1.2017. Zároveň byl akční plán ve stejném termínu 
k dispozici v listinné podobě v budově Ministerstva dopravy ČR. 

Doručené připomínky k návrhu akčního plánu: 

Autor připomínky Č. j. datum Stručná podstata 
připomínky 

Vypořádání 

starosta obce Radonice 
64549/2016-MD-CKDP 
doručeno dne 14. 12. 2016 

Žádost o doplnění území 
obce Radonice do 
seznamu kritických míst 
z hlediska hlukové zátěže, 
a to kvůli zvýšení 
automobilové dopravy na 
dálnici D10 od roku 2010 a 
možnému zvýšení hlukové 
zátěže nad hygienické 
limity hluku. 

Akční hlukové plány jsou zpracovávány na 
základě evropské směrnice č. 2002/49/EC a 
kritická místa jsou v nich definována na 
základě výpočtů strategických hlukových 
map pro lokality s překročenou mezní 
hodnotou a zároveň vyšší hustotou 
obyvatel. Systém a postup stanovení 
kritických míst je uveden v textu kapitoly 
5.1. 

Podle výsledných tabulkových hodnot SHM 
(Strategická hluková mapa 2012, MZ) se na 
území obce Radonice nenachází ani jeden 
obyvatel nad mezním hlukovým ukazatelem 
Ldvn ani Ln. Podle uvedeného postupu tedy v 
obci Radonice nebylo identifikováno kritické 
místo. 

K návrhu protihlukových opatření je možné 
přistoupit v odůvodněných případech, a to 
při zjištění překračování platných 
hygienických limitů hluku dle příslušné 
legislativy ČR. Hygienické limity hluku jsou 
definovány národní legislativou a nemohou 
tedy být použity jako kritérium stanovení 
kritických míst v rámci akčních hlukových 
plánů (viz kapitola 3). 
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 Opatření uvedená v předchozím kole Akčního hlukového 
plánu pro hlavní pozemní komunikace Středočeského 
kraje a aglomerace Praha 2008 

7.1 Navržená, schválená a plánovaná opatření API 

V předchozím I. kole Akčního hlukového plánu (API) pro hlavní pozemní komunikace Středočeského 
kraje a aglomerace Praha ve vlastnictví státu byla definována kritická místa priority I. v Praze 
(Chodov) dále v Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk a místa priority II. Praha (Běchovice, 
Březiněves, Dolní Počernice, Horní Počernice, Chodov, Lahovice, Liboc, Šeberov, Třebonice, Újezd u 
Průhonic, Zbraslav), Hostivice (Hostivice, Litovice), Jeneč u Prahy, Líbeznice, Průhonice a Říčany u 
Prahy (Říčany u Prahy, Říčany-Radošovice, Strašín u Říčan), Olbramovice u Votic, Beroun, Loděnice u 
Berouna, Králův Dvůr, Počaply, Židněves, Dlouhopolsko, Odřepsy, Vlkov pod Oškobrhem, Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav, Mukařov u Říčan, Srbín, Králův Dvůr, Zdice, Písková Lhota, Třebestovice, 
Kněžičky, Mirošovice u Říčan, Mníšek pod Brdy a Lhotka u Dobříše. Pro tato místa byla navržena a 
plánována následující opatření. 

Tab. 16 – Plánovaná opatření v API (2008), v kritických místech definovaných API 

Prio-
rita 

(API) 

Název Obec Komu
nikace 

Staničení Náklady 
(mil Kč) 

 Popis  Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Realiz
ováno 

Začátek Konec 

II 

I/9 Líbeznice 
– obchvat 

3271111008 

Líbeznice I/9   517,727 PHS + odklon dopravy mimo zastavěné území 
2008/ 
2010 

ANO 

II 
Říčany – 
IPHO 

Říčany I/2   6,0 IPHO – výměna oken na průtahu Říčany. 
2008/ 
2009 

ANO 

II Mníšek PHS 
Mníšek 

pod Brdy 
R4 18,1 18,45 39,160 Výstavba protihlukové clony v km 18,008-18,414. 

2009/ 
2009 

ANO 

I 
Kolín obchvat 
3271111004 

Kolín I/9   
2 205,3

3 

Stavba Kolín obchvat je projektována v kategorii S 
11,5/80 a měří 7,957 km. Stavba začíná na 
mimoúrovňové křižovatce se silnicí I/12, dále trasa 
pokračuje na jihovýchod po okraji Kolína a 
mimoúrovňově kříží silnici III/12540. Se silnicí II/125 je 
navržena mimoúrovňová křižovatka. Následně trasa 
mimoúrovňově kříží dvě silnice III. třídy. Obchvat 
prochází mezi Kolínem a Polepy. Kříží železniční trať 
Kolín - Ledečko. Následuje MÚK s přeložkou silnice 
III/3275 Kolín - Starý Kolín. Stavba končí napojením na 
současnou silnici I/38 za čerpací stanicí. Na základě 
dokončené stavby lze předpokládat snížení dopravy cca 
o 30 % v intravilánu Kolína. 

2007/ 
2010 

ANO 
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Tab. 17 – Plánovaná dlouhodobá strategie v I. kole 

Prio-
rita 

(API) 

Název Obec Komu
nikace 

Staničení Náklady 
(mil Kč) 

 Popis  Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Realiz
ováno 

Začátek Konec 

I/3 
Olbramovice 
přeložka 
3271111056 

Olbramovice I/3   334,772 

Přeložka komunikace I/3 v Olbramovicích (obchvat 
obce). Na základě dokončené stavby lze předpokládat 
snížení dopravy cca o 90 % v intravilánu obce 
Olbramovice. 

2009/ 
2011 

NE 

Zpoždění 
přípravy akce 
(procesně-
administrativní 
důvody); 
zahájení 
06/2017, 
ukončení 
12/2019 

I/9 

Mělník 
obchvat 1. - 
4. stavba 
3271111120 
3271111011 - 
13 

Mělník I/9   822,981 
Výstavba obchvatu města Mělník 1. – 4. stavba. Na 
základě dokončené stavby lze předpokládat snížení 
dopravy cca o 70 % v intravilánu města Mělníka. 

2009/ 
2011 

NE 

Zpoždění 
přípravy akce 
(procesně-
administrativní 
důvody) 

I/3
8 

Nymburk 
přeložka I. - 
III. Stavba 
3271111118 

Nymburk I/38   
1 939,3

4 

Stavba Nymburk obchvat I. stavba je projektována v 
kategorii S 11,5/80 a měří 2,38 km. Součástí stavby je 
MÚK, úrovňová křižovatka 4 mosty. Nejvýznamnějším 
objektem stavby je závěsný most přes řeku Labe. Trasa 
komunikace je převážně vedena po náspech. Stavba 
začíná na úrovňové křižovatce se stávající silnicí I/38 
jižně od obce Chvalovice, odtud trasa pokračuje 
mostem přes Labe. Následně MÚK se silnicí II/331 a 
most přes železniční trať Nymburk - Kolín, za kterým 
stavba končí. Stavba byla uvedena do provozu v 
květnu 2007. Stavba Nymburk přeložka II. + III. st. je 
projektována v kategorii S 11,5/80 a měří 6,6 km. 
Stavba začíná na křižovatce se stávající silnicí I/38 
severně od Nymburka. Odtud trasa pokračuje 
východním směrem. Následně kříží silnici III/27517 
Nymburk - Bobnice. Trasa dále pokračuje po severním 
okraji Nymburka k silnici II/330, se kterou bude 
vybudována úrovňová křižovatka. Stavba se dále 
přimyká ke kolejím z nákladového nádraží žst. 
Nymburk. Stavba končí před mostem přes železniční 
trať Nymburk - Kolín, kde navazuje na 1. stavbu. Na 
základě dokončené stavby lze předpokládat snížení 
dopravy cca o 70 % v intravilánu města Nymburka. 

2004/ 
2011 

ANO 

7.2 Vyhodnocení přínosu realizovaných opatření 

Podobně jak pro navržená opatření v tomto AP bylo posouzeno i realizované opatření plánované v 
kritickém místě API (2008). 

Pro přehlednost jsou, pro modelovou variantu V0 (bez opatření) a realizovanou variantu R, v příloze 
AP uvedeny i mapy hluku pro noční dobu. Výpočet byl proveden v pravidelné síti s krokem 5 m a 
výpočtovou výškou 4 m nad terénem. 

Výsledky výpočtů s uvedením počtu trvale bydlících obyvatel, počtu lidí s hlukovým zatížením v noční 
době Ln > 60 dB a počtu lidí vysoce obtěžovaných hlukem v noční době, jsou přehledně uvedeny 
v tabulce 18. V posledním sloupci je uveden rozdíl těchto hodnot proti nulové variantě V0. 
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Tab. 18 - Vyhodnocení realizovaných opatření v kritických místech API 
Kritické místo 

priority 
Opatření 

 
V0 

bez opatření 

R 
realizovaná 

Rozdíl 
R-V0 

Vyhodnocení 

Priorita II. 
(API) 

Líbeznice 

I/9 Líbeznice – obchvat 

PHS + odklon dopravy mimo 
zastavěné území 

Počet lidí   Silnice I/9 byla 
přeložena mimo 
zastavěné území. V 
obcí se již nenachází 
lidé nad mezní 
hodnotou - Ln > 60 
dB způsobeného 
hlavní komunikací 
v majetku státu. 

Nad mezní 
hodnotou - 
Ln > 60 dB 

- 0 - 

Počet HSD - - - 

Priorita II. 
(API) 

Mníšek 

Mníšek PHS 

Protihluková stěna  

- výška 2,3-3,5 m,  

- umístění 18,008-18,414 km 

Počet lidí 175  

 

Nad mezní 
hodnotou - 
Ln > 60 dB 

6 1 -5 

Počet HSD 11 9 -2 

Priorita I. 
(API) 

 

Kritické 
místo 1 a 8 

(APII) 
 

Kolín 

Kolín obchvat 

Počet lidí 3 558  Výstavbou obchvatu 
silnice I/38 byla 
tranzitní doprava 
odvedena mimo 
obec, obcí je vedena 
silnice I/38 H. V obcí 
se již nenachází lidé 
nad mezní hodnotou 
- Ln > 60 dB 
způsobeného hlavní 
komunikací 
v majetku státu. 

Nad mezní 
hodnotou - 
Ln > 60 dB 

391 0 -391 

Počet HSD 251 0 -251 

Priorita I. 
(API) 

Nymburk 

Nymburk přeložka I. - III. 
Stavba 

Počet lidí   Silnice I/38 byla 
přeložena mimo 
zastavěné území. V 
obcí se již nenachází 
lidé nad mezní 
hodnotou - Ln > 60 
dB způsobeného 
hlavní komunikací 
v majetku státu. 

Nad mezní 
hodnotou - 
Ln > 60 dB 

- 0 - 

Počet HSD - - - 

 

  



SDRUŽENÍ-AP, Akustika Praha s.r.o. 
Akční hlukový plán pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví státu 2. kolo 

36 
www.akustika.cz 

 Provedená, probíhající nebo schválená protihluková 
opatření ve Středočeském kraji a v aglomeraci Praha  

8.1 Realizovaná protihluková opatření navržená v předchozím API 

V předchozím API byla navržena a realizována protihluková opatření v kritických místech (APII) 1 a 8 
Kolín. 

Tab. 19 – Realizovaná protihluková opatření navržená v předchozím API v kritických místech priority I. (APII) 

Priorita I. 

(APII) 
Název Obec Komuni

kace 
Staničení Číslo 

sčítacího 
úseku 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 

Začátek Konec 

1, 8 
Kolín 
obchvat 
3271111004 

Kolín I/9 84,33 88,912 není 
2007/ 
2010 

2 780,646 
PHS + odklon dopravy mimo 
zastavěné území 

8.2 Provedená a probíhající protihluková opatření v kritických místech 

V tabulce 20 jsou uvedena všechna provedená opatření v letech 2008 – 2016 v kritických místech u 
komunikací, jejichž vlastníkem je stát, informace jsou převzaty od zadavatele AP. 

Tab. 20 – Provedená a probíhající protihluková opatření v kritických místech priority I. 
Kritické 
místo 
(APII) 

Název Obec Kom
unik
ace 

Staničení Číslo 

sčítacíh
o úseku 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 
 

Real
izov
áno Začátek Konec 

12 
Mělník 
1. stavba 

Mělník 
I/9, 
I/16 

21,005 22,195 není 
2014/ 
2016 

 
Přeložka sil. Nová trasa obsahuje PHS v 
místech zástavby. 

ANO 

8.3 Provedená a probíhající protihluková opatření mimo kritická místa 

V tabulce 21 jsou uvedena všechna provedená opatření v letech 2008 – 2016 mimo kritická místa u 
komunikací, jejichž vlastníkem je stát, informace jsou převzaty od zadavatele AP. 

Tab. 21 – Provedená a probíhající protihluková opatření mimo kritická místa priority I. 
Název Obec Kom

unika
ce 

Staničení Číslo 

sčítacího 
úseku 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 
 

Real
izov
áno Začátek Konec 

Líbeznice - 
obchvat 

Líbeznice I/9 2,326 4,804 není  
2008/ 
2010 

712,072 
PHS + odklon dopravy mimo zastavěné 
území 

ANO 

Nymburk 
obchvat  

Nymburk I/38 57,806 65,846 není 
2004/ 
2011 

1 194,409 
PHS + odklon dopravy mimo zastavěné 
území 

ANO 

Mníšek Mníšek D4 18,008 18,414 1-0159 
2013/ 
2013 

6,950 PHO ANO 

MÚK 
Čerčany 

Čerčany I/3 6,049 6,372 1-0066 
2013/ 
2013 

13,160 PHO ANO 

Jiráskova 
čtvrť 

Klínec, 
Líšnice 

D4 11,2 12,9 1-0158 
2014/ 
2014 

44,500 
PHO 

Odstranění staré hlukové zátěže - nová PHS 
ANO 

Stará Huť 
Dobříš, 
Stará Huť 

D4 27,995 29,724  1-0166 
2014/ 
2015 

23,511 
PHO 

Odstranění staré hlukové zátěže, nová PHS 
ANO 
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 Opatření, která pořizovatel plánuje přijmout v průběhu 
příštích 5 let ve Středočeském kraji a v aglomeraci Praha 

9.1 Opatření, která pořizovatel plánuje přijmout v kritických místech v 
průběhu příštích 5 let 

V tabulce 22 jsou uvedena plánovaná opatření v kritických místech priority I. vymezených tímto AP, 
informace jsou převzaty od zadavatele AP. 

Tab. 22 - Opatření, která pořizovatel plánuje přijmout v kritických místech v průběhu příštích 5 let 
Priorita I. 

(APII) 
Název Obec Kom

unika
ce 

Staničení Číslo 

sčítacího 
úseku 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 
 

Začátek Konec 

5 

D6 
obchvat 
Řevničova 

Řevničov D6    
2017/ 
2020 

2 300  

9.2 Opatření, která pořizovatel plánuje přijmout mimo kritická místa v 
průběhu příštích 5 let 

V tabulce 23 jsou uvedena plánovaná opatření mimo kritická místa priority I., informace jsou 
převzaty od zadavatele AP. 

Tab. 23 – Opatření, která pořizovatel plánuje přijmout mimo kritická místa v průběhu příštích 5 let 
Název Obec Komu

nikace 
Staničení Číslo 

sčítacího 
úseku 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 
 

Začátek Konec 

PHS Průhonice, 
km 6,020-7,200 

Průhonice D1 6,02 7,2 1-8026 
2016/ 
2017 

42,000 PHS 

PHS Jinočany Jinočany D0 20,5 21 1-7200 2017 26,000 PHS 

PHS Slivenec Slivenec D0  15,5 15,7 1-7303 2017 11,000 PHS 

I/9 obchvat 
Mělníka 2.-4. 
stavba 

Mělník I/9    
2017/ 
2020 

 Obchvat 

D6 Nové Strašecí 
– Řevničov 

- D6    
2017/ 
2020 

1 800  

Kutná Hora - 
most ev.č. 2-013 

Kutná Hora I/2 49,797 49,965 1-3371 
2016/ 
2018 

 
Rekonstrukce mostu 

V rámci rekonstrukce mostu se 
vybuduje PHS 

PHS Ořech  Ořech D0   1-7236 2018 14  

PHS Újezd u 
Průhonic km 
4,905-5,351 

Újezd u 
Průhonic 

D1 4,905 5,351 1-8025 2018 24  

PHS na mostě 
přes Počernický 
rybník 

Praha D0 62,0 62,5 1-7340 
2018/ 
2019 

290  

PHS Formanská 
km 3,227-4,094 

Praha-
Kateřinky 

D1 3,227 4,094 1-8025 2019 61  

PHS Úžice  Úžice D8 9,3 10,4 1-8210 2019 74  

PHS Všestudy Všestudy D8 13,5 15,0 1-8210 2019 70,5  
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Název Obec Komu
nikace 

Staničení Číslo 

sčítacího 
úseku 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 
 

Začátek Konec 

PHS Zličín-Sobín Praha, Sobín D0 24,0 25,5 1-7250 2019   

PHS Bavoryně Zdice D5 27,5 28,2 1-8150 2019   

Olbramovice 
obchvat 

Olbramovice I/3 28,05 29,34 1-0100 
2017/ 
2020 

27,5 
Obchvat 

V rámci přeložky silnice I/3 se 
vybudují 2 PHS 

Slaný přeložka Slaný I/16 20,685 20,811 1-1430 
2017/ 
2020 

3,900 
Přeložka 

Součástí přeložky bude i PHS 

PHS Kateřinky val 
Praha-

Kateřinky 
D1 2,5 3,25 1-8025 2020   

 Dlouhodobá strategie ochrany před hlukem 

Dlouhodobá strategie ochrany před hlukovou zátěží obyvatelstva by měla být v souladu 
s koncepčními materiály příslušných územních celků. V případě těchto záměrů hrají významnou úlohu 
také takové aktivity (organizační koncepce, legislativní opora, „ekologická výchova“ apod.), u nichž 
nelze očekávat okamžitý efekt. Zlepšení akustického klimatu se tak projeví až v řádu několika let, 
avšak v rozsahu celého příslušného územního celku. 

V tabulce 24 jsou uvedena opatření, která jsou plánovaná v horizontu větším než 5 let. 

Tab. 24 – Protihluková opatření plánovaná v horizontu větším než 5 let  
Kritic

ké 
místo 

Název Obec Komu
nikace 

Rok 
zahájení/ 
ukončení 

Náklady 
(mil Kč) 

Popis 
 

 I/38 Církvice - obchvat 
Cítkvice, 

Třebešice 
I/38 

2019/ 
2021 

 
Převedení stávající dopravy na I/38 mimo zastavěné 
území obcí, součástí jsou PHS.  

 
PHS I/3 Benešov, úsek 
Červené Vršky - U Topolu 

Benešov I/3 
2019/ 
2021 

629   

 I/16 Jizerní Vtelno-přeložka Jizerní Vtelno I/16 
2020/ 
2022 

 Výstavba obchvatu I/16 Jizerní Vtelno 

2 JV obchvat Příbram - 2. část Příbram I/18 
2020/ 
2023 

 

Výstavba JV obchvatu Příbrami (I/18). Na základě 
dokončené stavby lze předpokládat snížení intenzity 
dopravy také na komunikaci II/118 v intravilánu 
Příbrami cca o 10 %. 

 
I/16 MB-Martinovice-
přeložka 

Martinovice, 
Sukorady, 

Židněves, Plazy 
I/16 

2021/ 
2023 

 Výstavba obchvatu I/16 MB-Martinovice 

 D10 MÚK Kosmonosy Kosmonosy D10 
2021/ 
2023 

 Výstavba MÚK Kosmonosy na exitu v km 46. 

 I/12 Běchovice - Úvaly 
Běchovice, 

Újezd, Úvaly 
I/12 

2023/ 
2025 

 

Převod transitní a z části místní dopravy mimo 
zastavěné území obcí. Stavba je z velké části 
umístěna do zářezu, který tvoří protihlukové 
opatření.  

 
I/38 Luštěnice-Újezd-
přeložka 

Luštěnice, 
Bratronice, 

Újezd 
I/38 

2021/ 
2025 

 
Výstavba obchvatu I/38 obcí Luštěnice, Bratonice, 
Újezd. 

 
Zemní valy + PHS 0,00-58,4 
- Středočeská D3 

 D3 
2024/ 
2028 

 
Výstavba zemních valů (není primárně PHO, jedná 
se o umístění přebytku zeminy ze stavby) podél 
úseků D3 

4 Propojení D6 a D7 Kladno I/61 2021/ -  
Na základě dokončené stavby lze předpokládat 
snížení intenzity dopravy v obcích Velké a Malé 
Přítočno i v přilehlé části Kladna o cca 40 %. 
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 Závěr a ekonomické informace 

Výsledky Strategické hlukové mapy Středočeského kraje a aglomerace Praha i následná analýza jejich 
výsledků v rámci zpracování AP jednoznačně ukazují, že hlavním problémem hlukové zátěže je vedení 
hlavních komunikací zastavěným územím v blízkosti hromadné bytové zástavby. Nejkritičtější místa 
jsou budovy v bezprostřední blízkosti komunikací vzhledem k nejvyšším hodnotám hluku na fasádách 
těchto domů a vícepodlažní domy rovnoběžné s komunikacemi, kde se nachází velké množství lidí 
vystavené vyšším hladinám hluku. 

Na základě výsledků Strategické hlukové mapy Středočeského kraje a aglomerace Praha byla 
v konečném výsledku dle kritérií uvedených v kapitole 5 vytipováno celkem 12 kritických míst 
s prioritou I. a jejich řešení. Jedná se o následně uvedené lokality, které jsou charakterizovány 
dominantní komunikací: 

1. Kolín - I/38 
2. Příbram - I/66 
3. Mladá Boleslav - I/38 
4. Kladno - I/61 
5. Řevničov - I/6, D6 
6. Církvice - I/38 
7. Velvary - I/16 
8. Kolín - I/38 
9. Žižice - I/16 
10. Kutná Hora - I/2 
11. Říčany - I/2 
12. Mělník - I/9 

Výsledky modelových výpočtů uvedených v kapitole 5 jsou z hlediska účinnosti navrhovaných 
opatření zjednodušeně a přehledně uvedeny v následující tabulce 25. 

Tab. 25 - Přehled navržených, plánovaných a realizovaných opatření 

Kritické 
místo 

Opatření Přínos opatřeními 

V1 - tichý 
povrch 

V2 - PHS 
R/P - Realizovaná/ 
plánovaná opatření 

Rozdíl počtu 
obyvatel Ln > 60 dB 

Rozdíl počtu 
obyvatel HSD 

1 - - Realizovaný obchvat -/-/-352 -/-/-238 

2 Tichý povrch - - -159/-/- -37/-/- 

3 Tichý povrch - - -241/-/- -31/-/- 

4 Tichý povrch - - -21/-/- -32/-/- 

5 Tichý povrch - Plánovaný obchvat  -32/-/-90 -6/-/-29 

6 Tichý povrch - - -41/-/- -5/-/- 

7 Tichý povrch - - -5/-/- -4/-/- 

8 - - Realizovaný obchvat -/-/-39 -/-/-8 

9 Tichý povrch - - -6/-/- -7/-/- 

10 Tichý povrch - - -59/-/- -8/-/- 

11 - - Realizovaný tichý povrch -/-/-32 -/-/-12 

12 - - Realizovaná přeložka -/-/-84 -/-/-12 
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Tabulka 26 shrnuje vliv navržených opatření ve vztahu k nadlimitní hodnotě hlukové zátěže a 
ovlivněným obyvatelům pro jednotlivá kritická místa. Také je zde uvedeno, o kolik % by se musela 
snížit intenzita dopravy v případě, že navrhovaná opatření nejsou dostačující, aby se v kritických 
lokalitách nevyskytovali obyvatelé nad limitní hodnotou Ln = 60 dB. 

Tab. 26 – Vyhodnocení navržených, plánovaných a realizovaných opatření 

Kritické 
místo 

Lze po realizaci opatření očekávat hodnoty 
Ln ≤ 60 dB Nejúčinnější 

navržené 
opatření 

Snížení počtu vozidel 
pro dodržení Ln ≤ 60 dB 

pro nejúčinnější 
navržené opatření 

V1 
tichý povrch 

V2  
PHS 

R/P 
Realizovaná/ 

plánovaná opatření 

1 - - ANO R - obchvat - 

2 NE - - V1 - tichý povrch -21% 

3 ANO - - V1 - tichý povrch - 

4 NE - - V1 - tichý povrch -21% 

5 NE - ANO P - obchvat - 

6 NE - - V1 - tichý povrch -80% 

7 NE - - V1 - tichý povrch -84% 

8 - - ANO R - obchvat - 

9 NE - - V1 - tichý povrch -84% 

10 NE - - V1 - tichý povrch -68% 

11 NE - NE R - tichý povrch -60% 

12 - - NE R - přeložka -84% 

Cílem předloženého akčního plánu pro hlavní pozemní komunikace Středočeského kraje a 
aglomerace Praha ve vlastnictví státu, bylo identifikovat a posoudit z hlediska hlukové zátěže 
nejvýznamnější kritická místa a navrhnout taková opatření, aby v těchto lokalitách byla hluková zátěž 
ve vztahu k trvale bydlící populaci minimalizována, a aby se do budoucna v těchto místech nacházelo 
pokud možno co nejméně obyvatel obtěžovaných nadlimitní hlukovou zátěží 
a nedocházelo samozřejmě k navyšování počtu takto ovlivňovaných obyvatel. 

Bylo zjištěno, že po aplikaci „tichého povrchu“ se dle provedených měření hlučnost snížila v mnoha 
případech o cca 6 dB. Můžeme konstatovat, že se zvýšené náklady na aplikaci „tichého povrchu“ 
ve vztahu k efektu tohoto opatření jeví jako „zanedbatelné“ obzvláště v kritických lokalitách, kde jiný 
způsob snížení hlukové zátěže není možno uplatnit. Otázkou ovšem zůstává, jak dlouho bude mít 
takovéto opatření vlivem intenzivního provozu na komunikacích tak vysokou účinnost. Ale i kdyby po 
čase klesla účinnost „tichého povrchu“ z 6 dB třeba na polovinu na 3 dB, tak se bude jednat 
o významné snížení hlukové zátěže z provozu na komunikacích, neboť 3 dB odpovídají snížení 
dopravních intenzit zhruba na polovinu. 

Z pohledu funkčnosti tichých povrchů je nutné dbát na pravidelné a důkladné čištění těchto 
komunikací, pro některé typy povrchů i udržování funkčního odvodnění. V případě nedodržení těchto 
podmínek provozu lze očekávat ne jen nižší účinnost z hlediska emise hluku, ale i zhoršení proti 
běžnému živičnému povrchu. 

Posuzované varianty V2 s protihlukovými clonami jsou jen jednou z možností clon a to vzhledem 
k umístění, jejich výšce i požadavku na akustické parametry. V případě realizace těchto clon je nutné 
zpracovat podrobné studie zohledňující všechny uvedené parametry ve variantách. 
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Ekonomické hledisko 

Posouzení ekonomického hlediska výše uvedených navrhovaných opatření nelze provést zcela 
jednoznačně. 

Jiná a složitější je situace posouzení ekonomických nákladů v případě aplikace tzv. „tichých povrchů“. 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukce vozovky se skládá v konkrétních případech z různých stavebních 
činností (podle provozních parametrů a stávajícího stavu úseku komunikace a případné rekonstrukce 
dalších prvků, které jsou součástí rekonstrukce), není možno provést ekonomické vyhodnocení 
posuzovaných úseků bez podrobné projektové dokumentace. Z dostupných informací a průzkumu 
jsme zjistili, že náklady na vlastní aplikaci vrchní části vozovky – „tichého povrchu“ - navýší cenu 
oproti běžně používané svrchní části vozovky o cca 10 – 30 %. Vše záleží na celkovém objemu prací 
a konkrétním dodavateli, ale v průměru se jedná o cca 20 % navýšení ceny. 

Finanční náklady na stavbu stěny je možné odhadnout, bude záviset na mnoho faktorech, které 
nejsou v návrhu známy. Hlavní faktor je její rozměr (délka a výška), použitý materiál, varianta 
základové stavby, dále nutnost dalších nákladů spojených s realizací jako, výkup pozemků, další 
technická opatření apod.  

Další možností jsou mobilní stěny, kde mobilní je míněna možnost realizace bez nutnosti budování 
základů a tedy stavebního povolení, trvalého záboru apod. V tomto případě lze očekávat cenu za 
běžný metr nižší. 
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2. kolo 

 

Středočeský kraj 

aglomerace Praha 
 

 

Lokalizace všech vymezených kritických míst 

Posouzení realizovaných opatření 

Posouzení navržených a plánovaných opatření 

Seznam kritických míst 

  



 

 

  



 

Posouzení realizovaných opatřenínavržených Akčním plánem I (2008) 
 Mníšek pod Brdy 

D4   
V0 stav před opatřením  

R PHS 
               Číslo komunikace Úsek Výška clony Umístění 

 D4 1-0159 2,3-3,5 m 18,008-18,414 km 
     
     

 

Varianty 

 
V0 R Rozdíl 

Počet lidí 175  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 6 1 -5 

Počet HSD 11 9 -2 

 

 

 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 5 20 51 66 27 6 0 0 0 0 

R 8 35 74 49 8 1 0 0 0 0 

 

                  
 

Mníšek pod Brdy 
V0 

 

Hranice výpočtu/kritického místa 

Budovy 

Hlavní silnice 

Mníšek pod Brdy 
R 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Ln Hranice výpočtu/kritického místa 

Budovy 

Hlavní silnice 



 

  Posouzení realizovaných opatření  
Kritické místo č. 1 Kolín 

I/38 H ulice Havlíčkova, Jaselská, Pražská  
V0 stav v SHM  

R realizace obchvatu 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/38 H 1-0941 
 I/38 H 1-0942 
 I/38 H 1-0944 

 

Varianty 

 
V0 R Rozdíl 

Počet lidí 3 558  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 352 - -352 

Počet HSD 238 - -238 

 

 

 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 445 863 849 481 428 188 113 51 0 0 

R - - - - - - - - - - 

 

                  
 

Kolín 
V0 

 

Hranice výpočtu/kritického místa 

Budovy 

Hlavní silnice 

Kolín 
R 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Ln Hranice výpočtu/kritického místa 

Budovy 

Hlavní silnice 



 

Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 2 Příbram 

I/66 ulice Milínská, Plzeňská 
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
 

               Číslo komunikace Úsek 

 I/66 1-1221 
  1-1962 
   

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 3 579  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 161 2 -159 

Počet HSD 149 112 -37 

 
 

 
 
 
 
 
 
Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 651 511 264 302 767 161 0 0 0 0 

V1 469 464 247 391 637 2 0 0 0 0 

  

                  

 
 

Příbram 
V0 

Příbram 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 3 Mladá Boleslav 

I/38 J ulice Jičínská 
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/38 J 1-1511 
  1-1512 
   

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 3 845  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 241 0 -241 

Počet HSD 138 107 -31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 554 555 470 543 304 241 0 0 0 0 

V1 522 471 533 403 410 0 0 0 0 0 

     

                 

 
 

Mladá Boleslav 
V0 

Mladá Boleslav 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

  Posouzení navržených opatření  

Kritické místo č. 4 Kladno 

I/61 Unhošťská 
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/61 1-1262 
  1-2291 
  1-2292 

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 3 347  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 50 29 -21 

Počet HSD 121 89 -32 

 

 

 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 473 674 644 577 243 50 0 0 0 0 

V1 632 707 568 465 67 29 0 0 0 0 

 

                 
 

Kladno 
V0 

Kladno 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Tichý asfalt

Hranice výpočtu/kritického místa 
Budovy 
Hlavní silnice Ln 

Hranice výpočtu/kritického místa 
Budovy 
Hlavní silnice 



 

   Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 5 Řevničov-Rakovník 

I/6 ulice Karlovarská  
V0 stav bez opatření 

V1 tichý povrch 

P plánovaný obchvat 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/6 1-0400 
  1-0390 
   

 

Varianty 

 
V0 V1 P Rozdíl  

Počet lidí 456   

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 90 58 0 -32  

Počet HSD 29 24 0 -6  

 

 
 
 
 
 
 
Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 59 96 103 67 24 46 44 0 0 0 

V1 76 119 88 40 43 30 28 0 0 0 

P           

 

                  
 

 

Řevničov-Rakovník 
V0 

Řevničov-Rakovník 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa 

Budovy 

Hlavní silnice 

Hranice výpočtu/kritického místa 

Budovy 

Hlavní silnice 

Tichý asfalt

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Ln 



 

Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 6 Církvice-Kutná Hora 

I/38 Církvice 
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/38 1-1090 
   
   

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 265  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 86 45 -41 

Počet HSD 24 19 -5 

 

 
 
 
 
 
 
 
Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 1 31 48 53 46 63 23 0 0 0 

V1 18 38 58 50 56 39 6 0 0 0 

  

                  

 
 

Církvice-Kutná Hora 
V0 

Církvice-Kutná Hora 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 7 Ješín-Velvary  

I/16 Ješín 
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/16 1-1440 
   
   

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 63  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 28 23 -5 

Počet HSD 9 5 -4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 1 2 8 15 9 14 11 3 0 0 

V1 1 6 17 5 11 15 8 0 0 0 

     

                 

 
 

Ješín-Velvary 
V0 

Ješín-Velvary 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 
Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

  Posouzení realizovaných opatření  
Kritické místo č. 8 Kolín 

I/38 H ulice Havlíčkova, Jaselská, Pražská  
V0 stav před obchvatem  

R realizace obchvatu 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/38 H 1-0945 
   
   

 

Varianty 

 
V0 R Rozdíl 

Počet lidí 265  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 39 0 -39 

Počet HSD 13 4 -8 

 

 

 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 0 21 50 32 12 22 17 0 0 0 

R 31 61 36 7 0 0 0 0 0 0 

 

                 
 

Kolín 
V0 

Kolín 
R 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Počet lidí v 

pásmech 
Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa 
Budovy 
Hlavní silnice 

Ln 

Hranice výpočtu/kritického místa 
Budovy 
Hlavní silnice 

Protihluková clona 



 

Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 9 Žižice -Slaný  

I/16 Vítov 
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/16 1-1430 
   
   

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 60  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 29 23 -6 

Počet HSD 12 6 -7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 0 5 6 8 12 12 10 7 0 0 

V1 0 8 4 16 9 10 13 0 0 0 

     

                 

 
 

Žižice -Slaný 
V0 

Žižice -Slaný 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 
Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

Posouzení navržených opatření 
Kritické místo č. 10 Kutná Hora  

I/2 ulice Československých legionářů, Štefánikova  
V0 stav bez opatření  

V1 tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek 

 I/2 1-3391 
   
   

 

Varianty 

 
V0 V1 Rozdíl 

Počet lidí 657  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 107 48 -59 

Počet HSD 35 27 -8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 129 178 91 67 57 82 25 0 0 0 

V1 187 127 87 63 82 48 0 0 0 0 

     

                 

 
 

Kutná Hora 
V0 

Kutná Hora 
V1 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 
Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

  Posouzení realizovaných opatření  
Kritické místo č. 11 Říčany  

I/2 Černokostelecká 
V0 stav bez opatření  

R tichý povrch 
               Číslo komunikace Úsek Název ev. č. Parametr 

 
I/2  

1-0990 
1-0991 

Tichý povrch   
0,395 – 2,849 km 

-3 dB 

 

 
 
 
 

Varianty 

 
V0 R Rozdíl 

Počet lidí 995  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 97 65 -32 

Počet HSD 51 39 -12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 193 175 185 145 136 88 9 0 0 0 

R 229 174 176 130 87 65 0 0 0 0 

     

                  
 

Říčany 
V0 

Říčany 
R 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 
Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Tichý asfalt



 

  Posouzení realizovaných opatření  
Kritické místo č. 12 Mělník  

I/9 ulice Cukrovarská, Pražská 
V0 stav bez opatření  
R přeložka silnice1 

               Číslo komunikace Úsek Název ev. č. Výška clon2 Délka clon2 

 I/9 1-0841 
1-0852 
1-1472 

Přeložka silnice I/9 5,0-6,0 m 
3,5-6,0 m 
4,5 m 

197 m 
410 m 
76 m 

 

1 Intenzity dopravy pro rok 2025 byly převzaty z podkladů zadavatele AP 
2 Umístění clon a jejich výšky byly převzaty z podkladů zadavatele AP 

 
 
 
Varianty 

 
V0 R Rozdíl 

Počet lidí 460  

Nad mezní hodnotou - Ln > 60 dB 107 23 -84 

Počet HSD 29 17 -12 

 
 
 
 
 
 
 

Počet lidí zasažených hlukem v 5-ti decibelových pásmech 

 
35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 

V0 44 138 99 34 32 95 12 0 0 0 

R 116 106 147 43 12 15 8 0 0 0 

 

            
 

Mělník 
V0 

Mělník 
R 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

 

Ekvivalentní hladina 
pásem akustického 
tlaku Ln (dB) 

45 - 50 dB 

50 - 55 dB 

55 - 60 dB 

60 - 65 dB 

65 - 70 dB 

70 - 75 dB 

75 - 80 dB 

> 80 dB 

 < 45 dB 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Počet lidí v 

pásmech 

Počet lidí 

celkem 

Hranice výpočtu/kritického místa

Budovy

Hlavní silnice

Ln 

Protihluková clona 



 

Seznam kritických míst podle dat SHM 

Seznam kritických míst priority I. 
Číslo kritického 
místa priority I. 

HSD 
počet 

lidí 

Obec Ldvn > 70 dB 

počet lidí 

Ln > 60 dB 

počet lidí 

Hustota obyvatel 
p. lidí/1 0002 

Priorita 
podle hustoty obyvatel 

1 531 Kolín 1 004 1 045 10 2 

2 284 Příbram 1 752 1 752 24 1 

3 232 Mladá Boleslav 1 262 1 262 17 1 

4 158 Kladno 420 703 14 1 

5 87 Řevničov 168 175 3 2 

6 83 Církvice 193 197 3 2 

Číslo kritického 
místa priority I. 

HSD 
počet 

lidí 

Obec Ldvn > 70 dB 

počet lidí 

Ln > 60 dB 

počet lidí 

Hustota obyvatel 
p. lidí/1 0002 

Priorita 
podle hustoty obyvatel 

7 67 Velvary 92 92 6 2 

8 65 Kolín 76 76 5 2 

9 60 Žižice 73 82 5 2 

10 54 Kutná Hora 272 273 6 2 

11 52 Říčany 234 237 4 2 

12 50 Mělník 251 284 7 2 

Seznam kritických míst priority II. 
Číslo kritického 

místa priority II. 

HSD 

počet 
lidí 

Obec Kom

unika

ce 

Úsek Intenzita 

vozidel za 

rok 

Ldvn > 

70 dB 

počet 

lidí 

Ln > 60 

dB 

počet 

lidí 

Hustota 

obyvatel 

p. lidí/1 0002 

Priorita 

podle 

hustoty 

obyvatel 

1 36 Mělník 9 1-1474 5 333 713 221 221 26 1 

2 23 Mělník 9 1-3033 6 721 141 41 41 4 2 

3 22 Olbramovice 3 1-0100 4 988 404 35 39 4 2 

4 22 Mirošovice D1 1-8030 14 972 860 61 83 3 2 

5 21 Průhonice D1 1-8025 28 906 880 10 24 13 1 

6 21 Praha D1 1-8024 32 221 555 2 10 5 2 

7 20 Pňov-Předhradí 38 1-1730 3 345 636 75 75 2 2 

8 19 Kutná Hora 2 1-3370 3 243 646 77 82 3 2 

9 19 Loděnice D5 1-8110 16 755 500 8 8 4 2 

10 18 Olbramovice 3 1-0100 4 988 404 35 39 2 2 

11 18 Hostivice 6 J 1-0320 4 618 326 33 33 5 2 

Číslo kritického 

místa priority II. 

HSD 

počet 
lidí 

Obec Kom

unika

ce 

Úsek Intenzita 

vozidel za 

rok 

Ldvn > 

70 dB 

počet 

lidí 

Ln > 60 

dB 

počet 

lidí 

Hustota 

obyvatel 

p. lidí/1 0002 

Priorita 

podle 

hustoty 

obyvatel 

12 17 Mukařov 2 1-0990 5 372 323 43 84 3 2 

13 16 Kladno 61 1-1262 3 702 237 85 85 4 2 

14 15 Libiš 9 1-0829 3 624 288 24 24 3 2 

15 15 Krupá 6 1-0410 3 024 368 20 22 2 2 

16 13 

Brandýs nad 

Labem-Stará 

Boleslav D10 1-0517 15 882 393 5 5 8 2 

17 13 Hostivice 6 J 1-0320 4 618 326 33 33 4 2 

18 11 Kutná Hora 2 1-3371 3 243 646 71 71 6 2 

19 11 Kunice D1 1-8028 23 228 951 26 29 2 2 

20 11 Senohraby 3 1-6820 5 789 754 44 56 6 2 

21 11 Průhonice D1 1-8025 28 906 880 10 24 3 2 

 


