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JSOU HYGIENICKÉ HLUKOVÉ LIMITY 
STANOVENY SPRÁVNĚ?

HAVE PUBLIC HEALTH LIMITS FOR NOISE BEEN SET 
PROPERLY?

Myslím si, že alespoň v jednom případě nikoliv. Podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. platí pro chráněné vnitřní 
prostory obytných objektů situovaných v okolí hlavních 
komunikací hygienický limit 45/35 dB, když se k základ-
nímu hygienickému limitu 40/30 dB prakticky vždy, až 
na objekty povolené k užívání po 31. 12. 2005 přičítá 
korekce +5 dB. To prakticky znemožňuje provedení 
dostatečně účinných protihlukových opatření u všech 
objektů povolených k užívání před 1. lednem 2006, pro-
tože se na ně vždy vztahuje korekce +5 dB. Pro stanovení 
hygienického hlukového limitu v chráněném vnitřním 
prostoru by měly být rozhodující zdravotní, technické  
a ekonomické důvody a ne stáří objektu.

Jsem přesvědčen, že když hluk v chráněném venkov-
ním prostoru stavby i s použitím vysoké korekce +10 dB 
na starou hlukovou zátěž výrazně přesahuje hygienický 
limit 70/60 dB a je např. 75/68 dB a současně přesahuje 
hygienický limit pro chráněný vnitřní prostor 45/35 dB, 
mělo by být povinností správce nadměrně hlučné komu-
nikace odhlučnit alespoň chráněné vnitřní prostory tak, 
aby byl dodržen hygienický hlukový limit 40/30 dB, tedy 
bez korekce +5 dB. 

Rovněž ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hlu-
ku v budovách naznačuje, že běžné používání korekce  
+5 dB pro chráněné vnitřní prostory je pro ochranu 
zdraví lidí sporné. Podle této ČSN se pro chráněné ob-
jekty s venkovním hlukem 75–80 dB ve dne a 65–70 dB  
v noci vyžadují okna s neprůzvučností 43 dB, a přitom 
pro dodržení hygienického limitu 40/30 dB by stačila 
neprůzvučnost 37 dB.

Pokud v dohledné době nedojde k legislativní změ-
ně, budou mít sice desetitisíce lidí ve svých bytech 
zabudována nová protihluková okna a dodržení hy-
gienického limitu 45/35 dB snad neohrozí význam-
ně jejich zdraví, ale rozhodně jim nezajistí zvukovou 
pohodu. Přitom by okna s třídou zvukové izolace č. 2  

a případně č. 3 mohla zajistit v okolí velké většiny hluč-
ných komunikací dodržení hygienického limitu 40/30 
dB v chráněném vnitřním prostoru, tedy bez korekce 
+5 dB. Podle mých informací jsou protihluková okna 
s vyšší neprůzvučností (např. 35 dB) pouze o cca 10 % 
dražší než ta s nižší neprůzvučností (např. 30 dB). Jsem 
přesvědčen, že většina uživatelů hlučných bytů by si 
ráda v případě nutnosti připlatila, kdyby jim bylo nabíd-
nuto lepší odhlučnění bytu. Současná legislativa takový 
způsob odhlučnění bytů sice nezakazuje, ale v praxi se 
to pravděpodobně vůbec nevyužívá, protože obyvatelé 
hlučných bytů si myslí, že odhlučnění bytů na hygienický 
limit 45/35 dB je maximum, co můžou od státu podle 
platné legislativy očekávat.

Navrhuji, aby v další novelizaci nařízení vlády  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací a případně i v již dlouho připravovaném zákoně  
o hluku byla pro chráněné vnitřní prostory staveb po-
užita tato formulace: „V okolí hlavních komunikací, kde 
je hluk z těchto komunikací převažující, a v ochranném 
pásmu drah je přípustná další korekce +5 dB“, což je 
původní znění z nařízení vlády č. 502/2000 Sb. Tato 
právní úprava by umožnila projektantovi a orgánu 
ochrany veřejného zdraví v případě potřeby stanovit 
hygienický limit bez korekce +5 dB pro všechny objekty, 
bez ohledu na termín jejich kolaudace. To by umožnilo 
odhlučnění chráněných vnitřních prostorů až na hlukový 
limit 40/30 dB i v objektech povolených k užívání před 
1. lednem 2006. 

Lze předpokládat, že realizací mého návrhu by došlo 
k významnému snížení rizika ohrožení zdraví lidí do-
pravním hlukem.

MUDr. Jozef Dovala
Jilešovská 3
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