
VI. 
 Platné znění  Přílohy  2 a  Přílohy 3, Části A nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
s vyznačením navrhovaných změn 

 
Příloha 2 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb 

 
 

Druh chráněného vnitřního prostoru 

 

Doba pobytu Korekce v dB 

 
Nemocniční pokoje 

 
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 

 
0 

-15 
 
Lékařské vyšetřovny, ordinace 
 

 
po dobu používání    

 
-5 

 
Obytné místnosti 

 
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 

 
0+) 

-10+) 
 
Přednáškové síně, učebny a pobytové  
místnosti škol, jeslí a staveb pro 
předškolní a školní výchovu a vzdělávání 

 
po dobu používání 

 
+5 

 
  

 Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené se použijí hodnoty pro 
prostory funkčně obdobné. 

  
 Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním rozhodnutím, u 

později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické 
limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti. 

  
 +) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z 
dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce + 5 dB. +) Pro 
hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na 
těchto komunikacích převažující, v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových 
drah se přičítá další korekce +5 dB.Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke chráněnému vnitřnímu prostoru 
staveb povolených k užívání k určenému účelu po dni 31. prosince 2005. 

 
 

Příloha 3  
 

Stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru  

 
Část A  

 Tabulka č. 1  

 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru   

Druh chráněného prostoru Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 
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  Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.  

  Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy 
na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.  

  Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:  

 1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 
práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.  

 2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, není-li dále uvedeno jinak, na silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy 
a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk 
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije 
se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových 
a trolejbusových drahách vedených po pozemních komunikacích I. a II. tř. 

 4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.  

 Tabulka č. 2  

  Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití další korekce + 5 dB podle 
§ 12 odst. 6 věty třetí  

Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeq,T [dB] 

Dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř. a tramvajové 
a trolejbusové dráhy vedené po silnicích I. II. tř. a místních 
komunikacích  I. a II. tř.                  

Denní 65 

Noční 55 

Silnice III. tř, komunikace III. tř. a účelové komunikace a tramvajové 
a trolejbusové dráhy vedené po komunikaci III. tř.                      

Denní 60 

Noční 50 

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy Železniční, speciální a 
tramvajové dráhy v ochranném pásmu dráhy 

Denní 65 

Noční 60 

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy Denní 60 

Noční 55 
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