
Limity
Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, konkrétně v §§ 30-34 tohoto zákona.

Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů) jsou následující:

venkovní hluk den (6:00-22:00)noc (22:00-6:00)
základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB 40 dB
pro hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB
pro hluk z železniční dopravy 55 dB 50 dB
pro hluk z hlavních silnic 60 dB 50 dB
pro hluk v ochranných pásmech drah 60 dB 55 dB
pro starou hlukovou zátěž 70 dB 60 dB
pro starou hlukovou zátěž u železničních drah 70 dB 65 dB

Co je stará hluková zátěž?

Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený silniční a železniční dopravou, který 
nastal před koncem roku 2000. Speciální limit pro starou hlukovou zátěž byl stanoven proto, aby 
se především v okolí hlavních silnic dosáhlo snadného splnění limitu bez nutnosti zásadních 
stavebních úprav a nákladných investic. Pomineme-li, že i vysoký limit 70 dB je u mnoha silnic 
trvale překračován, jedná se o hazardní hru se zdravím obyvatel. Podle odborných zdravotnických 
vyjádření totiž hluk na úrovni 70 dB má již trvalé negativní účinky na zdraví.

U venkovního hluku stanoví nařízení vlády zvlášť limity pro hluk ze stavební činnosti a z 
leteckého provozu, pro zdravotnická zařízení, pro impulsní hluk, pro hudbu a řeč.

Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností) jsou následující:

vnitřní hluk den (6:00-22:00)noc (22:00-6:00)
základní limit 40 dB 30 dB
pro hluk ze silniční dopravy 
(neplatí pro stavby dokončené po 1.6.2006,
u nich se použije základní limit) 

45 dB 35 dB

pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 dB 25 dB

U vnitřního hluku stanoví nařízení vlády zvlášť limity pro zdravotnická zařízení a různé veřejné 
budovy (obchody, školy apod.).

Dále jsou podrobněji upraveny limity pro vibrace a pro hluk na pracovištích.

Ani hlukové limity však za určitých okolností nemusí být dodržovány. Pes je zakopaný v § 31 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle kterého může hygienická stanice udělit 
časově omezené povolení překročení hygienických limitů, a to v případě, že:
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• limity nelze dodržet z vážných důvodů
• původce hluku prokáže, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru

Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková opatření a jejich 
přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet 
fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku.

Jinými slovy – ochranu lidského zdraví před hlukem je ochoten stát zajišťovat jen pokud to moc 
nestojí. Někdy sice skutečně existují vážné důvody, z kterých je přijatelné hlukové limity 
krátkodobě překračovat (např. stavební práce, které nelze provést jinak), v praxi ale neurčitá 
formulace v zákoně vede k povolování výjimek jako na běžícím pásu, a to zejména u hluku ze 
silniční dopravy. Tyto výjimky platí obvykle pět až deset let a většinou jsou dále prodlužovány. 
Vlastník silnice slibuje snížení hluku například stavbou nových silnic a tedy odvedením dopravy 
jinam. 

Až na výjimky v praxi tento postup nefunguje nikde na světě – po otevření nové silnice (přeložky) 
sice intenzita dopravy na krátký čas klesne, celkový nárůst počtu aut ale původní úroveň hluku 
brzy dožene. Čím větší silniční kapacita je k dispozici, tím větší je objem dopravy – tento vědecky 
dokázaný jev se nazývá dopravní indukce.
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