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1 ÚVOD 

 

Předkládaná akustická studie byla vypracována jako podklad k řešení problematiky 

hluku spojeného s provozem záměru Papírenský stroj PS6 v areálu společnosti OP papírna 

s.r.o. v Olšanech se zapracovanými změnami k datu 8. 11. 2019. 

Předmětem posuzovaného záměru je výstavba nové výrobní haly, instalace a provoz 

nového papírenského stroje s označením PS6 v areálu společnosti OP papírna, s.r.o. 

Předpokládá se kapacita 105 000 tun vyrobeného papíru ročně. 

Hluková studie rovněž zohledňuje již realizovaná protihluková opatření navržená 

předcházejícími studiemi, a to: 

• úprava rekuperace PS 5,  

• osazení tlumičů hluku MB02, MB05, MB22, MB52, MB53, MB54,  

• zrušení nebo nahrazení zdrojů MB03, MB04 (nový rekuperátor), MB10, MB11, MB19 

(nový rekuperátor), MB20 (nový ventilátor = MB21). 

Podkladem pro aktualizaci byla projektová dokumentace „Papírenský stroj PS6“ se 

zapracovanými změnami včetně předcházejících hlukových studií. 

Zpracování včetně vyhodnocení bylo zpracováno pouze pro variantu s realizovaným 

záměrem k roku 2020. 

Ve druhém vydání byl upraven stav stavebního objektu SO04 (sklad papíru). Změna 

obsahuje snížení výšky budovy z původních 36 metrů na 25 metrů.  

Ve třetím vydání bylo přidáno posouzení hluku související s dalšími technologiemi 

uvnitř objektu (regálový systém s dopravníky). Dále bylo přidáno posouzení železniční 

dopravy a také byly upraveny některé nejasné či nepřesné formulace v textu.  
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2 PŘEHLEDNÁ SITUACE 

 
Obr. 1: Přehledná situace umístění areálu  

 

 
Obr. 2: Část projektové dokumentace – katastrální situace s červeně vyznačeným záměrem 
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3 VSTUPNÍ ÚDAJE 

3.1 Současný stav  

Prostor posuzovaného záměru je umístěn v areálu společnosti OP papírna, s.r.o. na 

jihovýchodním okraji obce Olšany. Doprava bude probíhat přes novou hlavní vjezdovou 

bránu společnosti OP papírna. Areál je napojen místní komunikací na silnici první třídy I/11. 

Stávající rozsah dopravy (počet aut) do areálu OP papírna, s.r.o. v roce 2014 je 

uvedena v následující tabulce. Rok 2014 je zde uveden z důvodu provozu veškerých 

výrobních kapacit společnosti OP papírna s. r. o. a jedná se tudíž o maximální provoz. 

Tab. 1: Intenzity dopravy v roce 2014 

Místo určení NS NA do 7,5t Dodávky + OA 

ČOV 165 126 70 

EXPEDICE VÝROBKŮ 4579 760 17 

EXTERNÍ SLUŽBY - 209 7441 

ROLL4YOU - 604 215 

SCHAEFER KALK 108 - 76 

DOVOZ SUROVIN VČETNĚ ND 1910 1102 2868 

NAVŠTĚVY OSOBNÍ - - 2410 

CELKEM 6761 2801 13098 

 

V roce 2014 byla pro dovoz buničiny využita i TNA v počtu cca 550 aut. Ve 

výhledovém stavu (tj. po realizaci přístavby) bude buničina dovážena pouze po železnici. 

Rozhodující část suroviny (krátká a dlouhá buničina) je dovážena po železnici. Dovoz 

ostatních surovin a následná expedice vyrobeného papíru je a bude realizována 

automobilovou dopravou po stávajících komunikacích v denní době od 6 do 22 hodin.  

Po železnici bude také dopravována základní surovina pro výrobu, a sice krátká a 

dlouhá buničina a dále louh sodný pro výrobu tzv. pololátky. Dále se po železnici odváží 

vedlejší produkt z výroby buničiny z jednoletých rostlin. 

 

 

3.2 Stav po realizaci záměru  

3.2.1 Železniční doprava  

Dovoz surovin bude činit asi 66 900 t (vagón á 60 tun) tj. 1 115 vagónů což odpovídá 

cca 250 vlakovým soupravám. Z hlediska hluku na stávající železniční trati se jedná o zcela 

nevýznamný nárůst méně než jedné vlakové soupravy za den (denní dobu). Skladba 

soupravy odpovídá spíše manipulačnímu vlaku (složení 1+5) než běžným nákladním 

soupravám. 

Stávající stav železniční dopravy je převzat z nákresných jízdních řádů. Intenzity jsou 

uvedeny v následující tabulce.  
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 Tab. 2: Intenzity železniční dopravy dle NJŘ 

stav Kategorie Den Noc celkem 

Stávající 

R 14 0 14 

Os 23 6 29 

N 0 5 5 

Výhledový 

R 14 0 14 

OS 23 6 29 

N 1 5 6 

 

Modelovaná rychlost průjezdů vlakových souprav je 80 km/h. 

 

3.2.2 Automobilová doprava  

 Tab. 3: Odhadované intenzity dopravy ve výhledovém stavu (2020) 

komunikace 
NA + NS OA 

den noc den noc 

Místní komunikace k areálu 55 8 150 25 

Areál provozovny 82 0 75 25 

 

Uvažována jsou také tři parkoviště pro zaměstnance, která jsou mimo areál 

provozovny o 143 parkovacích místech (86 + 25 + 32 míst). Poslední z nich (kapacita 32 

míst) slouží zároveň jako parkoviště k blízkému zdravotnímu středisku. 

Tab. 4: Intenzity dopravy na komunikaci I/11, sčítací úsek 4-0989 dle CSD ŘSD 2016,   

Olomoucký kraj, nad 20 km od krajského města 

sčítací 
úsek 

LN SN SNP TN TNP NSN A AK TR TRP TV O M ∑ 

7-1810 563 160 16 60 21 143 75 3 9 17 1 067 4 806 126 5999 

LN … Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez přívěsů i s přívěsy 

SN … Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) bez přívěsů 

SNP … Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) s přívěsy 

TN … Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) bez přívěsů 

TNP … Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) s přívěsy 

NSN … Návěsové soupravy nákladních vozidel 

A … Autobusy 

AK … Autobusy kloubové 

TR … Traktory bez přívěsů 

TRP … Traktory s přívěsy 

TV … Těžká motorová vozidla celkem 

O … Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 

M … Jednostopá motorová vozidla 

SV … Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) 
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Tab. 5: Rozdělení intenzit dopravy během dne (CSD 2016) 

sčítací 
úsek 

6:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 6:00 

OA NA NS OA NA NS OA NA NS 

7-1810 3 878 737 129 720 60 24 334 89 27 

OA … O + M 

NA … LN + SN + TN + A + AK + TR + TRP 

NS … SNP + TNP + NSN 

 

Tab. 6: Použité koeficienty pro přepočet intenzit dopravy: 

Třída komunikace 
Výhledové koeficienty dopravy rok 2016 → 2020 

Nákladní Osobní 

I 1,08 1,12 

 

Tab. 7: Intenzity dopravy na komunikaci I/11 ve výhledovém stavu na základě CSD ŘSD 

2016, indexované dle TP 225 

sčítací úsek 
Den Noc 

RPDI 
Lehké Střední Těžké Mot Lehké Střední Těžké Mot 

7-1810 5225 457 190 127 395 51 33 9 6487 

 

3.2.3 Technologické zdroje hluku 

Provoz stávajících technologických zdrojů hluku je nastaven dle výsledků 

provedeného měření hluku – Hluková studie, Příloha č. 4 Zdroje hluku; Greif-akustika, s.r.o., 

(viz Srovnání naměřené hodnoty s hodnotou z výpočtového modelu).  

Ve výpočtovém modelu jsou modelovány provedené protihlukové úpravy: 

• úprava rekuperace PS 5,  

• osazení tlumičů hluku MB02, MB05, MB22, MB52, MB53, MB54,  

• zrušení nebo nahrazení zdrojů MB03, MB04 (nový rekuperátor), MB10, MB11, MB19 

(nový rekuperátor), MB20 (nový ventilátor = MB21). 

Popis zdrojů hluku byl zachován dle podkladů pro lepší orientaci. Žádný ze 

stacionárních zdrojů souvisejících s provozem záměru neobsahuje tónovou složku, která by 

byla prokázána v chráněném venkovním prostoru okolních staveb. 

 

Tab. 8: Soupis nově navrhovaných stacionárních zdrojů hluku   

Popis zdroje 
hladina akustického 

výkonu 
LW [dB] 

doba provozu 
den/noc 

[hod] 

plošný zdroj – strojovna VZT na střeše 57,0 16/8 

plošný zdroj – strojovna VZT na střeše 52,0 16/8 

odvětrání vývěv 58,7 16/8 

plošný zdroj – strojovna VZT na střeše 52,0 16/8 
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Popis zdroje 
hladina akustického 

výkonu 
LW [dB] 

doba provozu 
den/noc 

[hod] 

odvětrání vývěv 60,0 16/8 

odtahy a sání VZT 66,0 16/8 

plošný zdroj – strojovna VZT na střeše 52,9 16/8 

plošný zdroj – strojovna VZT na střeše 48,6 16/8 

plošný zdroj – strojovna VZT na střeše 51,3 16/8 

sání (výdech) vzduchotechniky 61,0 16/8 

střešní ventilátory 75,0 16/8 

ventilátor 56,0 16/8 

ventilátor 56,0 16/8 

ventilátor 56,0 16/8 

plošný zdroj - fasáda 57,1 16/8 

plošný zdroj - fasáda 62,9 16/8 

plošný zdroj - fasáda 54,3 16/8 

plošný zdroj - fasáda 57,8 16,8 

komín 70,0 16/8 

plošný zdroj - střecha 60,2 16/8 

plošný zdroj - střecha 63,9 16/8 

ventilátor 56,0 16/8 

plošný zdroj - fasáda 60,1 16/8 

plošný zdroj - fasáda 60,1 16/8 

plošný zdroj - fasáda 60,5 16/8 

plošný zdroj - fasáda 75,0 16/8 

plošný zdroj - fasáda 65,1 16/8 

plošný zdroj - fasáda 74,2 16/8 

plošný zdroj - střecha 66,3 16/8 

plošný zdroj - střecha 73,7 16/8 

ventilátory 70,0 16/8 

plošný zdroj – fasáda 53,7 16/8 

plošný zdroj – fasáda 55,8 16/8 

plošný zdroj – fasáda 49,0 16/8 

plošný zdroj – fasáda 43,5 16/8 

plošný zdroj - fasáda 43,3 16/8 

plošný zdroj - střecha 61,6 16/8 

plošný zdroj - střecha 54,3 16/8 

plošný zdroj - střecha 41,9 16/8 

plošný zdroj – fasáda 68,7 16/8 

plošný zdroj - fasáda 67,9 16/8 
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Dále budou přidány technologie tzv. regálový systém s dopravníky, výrobce Swisslog.  

 

Technologie jsou navrženy jako automatické bezobslužné. Pouze nakládání do 

kamiónů se bude nakládat pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků na uzavřených 

nakládacích rampách. 

 

A. 6ks elektrických regálových zakladačů v regálové části, které zajišťují uložení a vyskladnění 

palet se zbožím do regálových buněk s dvojitou hloubkou zakládání (SO04) 

B. Elektrické válečkové dopravníky dopravující zboží do skladu (vstupní dopravníky) v části 

budovy výroby archů (umístění ve stávajícím objektu mezi SO03 a SO04) 

C. Elektrické válečkové dopravníky dopravující zboží ze skladu (výstupní dopravníky) v budově 

expedice (SO04) 

 

 

Obr. 3: Ilustrační obrázek technologií – regálového systému s dopravníky 

 

Maximální hladina akustického tlaku zakladače v automatické režimu je 75 dB 

(A-frekvenční vážení). V manuálním režimu je to 55 dB (A-frekvenční vážení). 

Maximální hladina akustického dopravníků na palety je 70 dB (A-frekvenční vážení). Vše 

měřeno ve výšce 1 m nad podlahou ve vzdálenosti 1 m od zařízení vně ohraničeného 

prostoru. 

 

Během denní doby budou v plném provozu všechny dopravníky na palety, zakladače 

však budou souběžně využívány maximálně 4. Během noční doby budou opět v plném 

provozu všechny dopravníky na palety, zakladače maximálně 2. 

 

C 

A 
B 
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4 LIMITNÍ HLADINY HLUKU 

Stanovení hygienických limitů hluku 

Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
 

Podle ustanovení nařízení vlády č.272/2011 Sb. se hygienický limit v ekvivalentní 

hladině akustického tlaku A stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 

(rovná se 50 dB) a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 

 

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 

 

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: 

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, 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 silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích 

I. a II. třídy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 
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Podle ustanovení NV 272/2011 Sb. je hygienický limit hluku vyjádřený ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku A od dopravy na drahách v chráněném venkovní prostoru a 

chráněném venkovním prostoru staveb stanovený součtem základní hladiny hluku 

LAZ = 50 dB a příslušných korekcí: 

 

 

pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích 

pro den od 600–2200 hod LAeq,T = 60 dB 

pro noc od 2200–600 hod  LAeq,T = 50 dB 

 

 

pro hluk z dopravy na vedlejších komunikacích 

pro den od 600–2200 hod LAeq,T = 55 dB 

pro noc od 2200–600 hod LAeq,T = 45 dB 

 

 

pro hluk ze stacionárních zdrojů 

pro den od 600–2200 hod LAeq,T = 50 dB  

pro noc od 2200–600 hod LAeq,T = 40 dB 

 
 

V rámci závazných podmínek bylo vydáno časově omezené povolení pro překročení 

hygienického limitu hluku pro noční dobu a uloženy podmínky pro realizaci protihlukových 

opatření (dle návrhu akustické studie č. Z140289-01 z 29. 9. 2014) ve třech etapách do 

konce roku 2023. Po ukončení každé z etap je provozovatel povinen ověřit účinnost 

protihlukových opatření měřením hluku v noční době a výsledek měření předložit krajskému 

úřadu a orgánu ochrany veřejného zdraví. Podkladem byl Protokol měření hluku 

č. 74441/2013 ze dne 23. 12. 2013 a akustická studie č. Z104289-01 ze dne 29. 9. 2014. 

 
 

5 METODIKA 

Pro zjištění hluku z dopravy byla použita evropská výpočtová metodika Cnossos-EU. 

Pro posouzení stacionárních zdrojů hluku byla použita metodika výpočtu stanovená 

pro průmyslový hluk: ISO 9613-2: „Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, 

Part 2: General method of calculation".  

Výpočet byl proveden výpočtovým programem CadnaA 2021 MR1 (build 183.5110) 

společnosti Datakustik. Průběh šíření hluku je dokumentován izofonovými pásmy 

s doplněním výpočtových bodů.  

Výsledné hodnoty výpočtových bodů jsou korigovány na vliv odrazů od fasád objektů, 

před kterými jsou umístěny. Hodnota korekce je závislá na velikosti fasády a její orientaci 

vůči zdroji hluku a je dopočítávána softwarově pro každý výpočtový bod zvlášť. 

Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením 

Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v plném znění a k příslušným normám z oblasti akustiky.  
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6 VÝPOČTY 

6.1 Postup výpočtů 

1) Byl sestaven výpočtový model pro stávající stav bez realizace přístavby (2018) 

2) Výsledky výpočtů jsou porovnány s výsledky provedených měření, porovnání slouží jako 

validace výpočtového modelu 

3) Model je upraven pro plánovaný stav po dokončení záměru – demolice stávajících 

objektů, doplnění nových objektů a dosazení nových zdrojů hluku včetně jejich změn 

v projektové dokumentaci k datu 8. 11. 2019 

4)  Intenzity dopravy převzaté ze sčítání ŘSD jsou indexované pro výhledový rok 2020 a 

jsou dosazeny včetně předpokládaných intenzit dopravy na příjezdové komunikaci 

směřující k hodnocenému areálu do výpočtového modelu 

5) Byla upravena výška budovy stavebního objektu SO04 a proveden přepočet šíření hluku 

 

Tab. 9: Srovnání naměřené a vypočtené hodnoty v bodech měření (dle protokolu o 

autorizovaném měření hluku Z170340-01, Greif-akustika, s. r. o.) 

označení místa 
model / měření 

umístění 
hladina akustického tlaku LAeq,T 

naměřená vypočtená 

V1 / MB01 Bohutín 105 44,2 dB 42,9 dB 

V2 / MB02 Klášterec 6 40,8 dB 40,4 dB 

V5 / MB03 Olšany 128 46,7 dB 46,6 dB 

V6 / MB04 Olšany 129 40,2 dB 40,7 dB 

 
 

Tab. 10: Seznam výpočtových bodů 

bod 
výpočtu 

umístění výpočtových bodů 

V1 Bohutín 105, Bohutín, parc. č.124/1, k. ú. Bohutín nad Moravou 

V2 Klášterec 6, Olšany, parc. č.32, k. ú. Klášterec 

V3 Klášterec 55, Olšany, parc. č.79, k. ú. Klášterec 

V4 Klášterec 23, Olšany, parc. č.35, k. ú. Klášterec 

V5 Olšany 128, Olšany, parc. č.178/1, k. ú. Olšany nad Moravou 

V6 Olšany 129, Olšany, parc. č.179, k. ú.  Olšany nad Moravou 

 

Pro názornost šíření hluku jsou doloženy zákresy izofonových polí se zaznačením 

výpočtových bodů. Výpočtové body jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m před fasádou 

nejbližších objektů. 
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6.2 Výstupy výpočtového modelu 

Tab. 11: Vypočtené hodnoty pro stávají stav (rok 2018) po realizaci protihlukových opatření 

bod 
výpočtu 

výška 

LAeq,T technologické zdroje 
hluku 

LAeq,T doprava v areálu 
závodu 

stacionární zdroje hluku-
součtový stav 

8 hod dne 
[dB] 

noční hodina 
[dB] 

8 hod dne 
[dB] 

noční hodina 
[dB] 

8 hod dne 
[dB] 

noční hodina 
[dB] 

V1 1.NP 39,6  39,6  22,7  - 39,7  39,6  

V2 1.NP 39,3  39,3  23,8  - 39,4  39,3  

V3 1.NP 40,0  40,0  24,5  - 40,1  40,0  

V4 1.NP 39,9  39,9  25,5  - 40,1  39,9  

 2.NP 40,6  40,6  25,9  - 40,7  40,6  

V5 1.NP 45,7  45,7  38,0  - 46,4  45,7  

 2.NP 46,3  46,3  37,9  - 46,9  46,3  

V6 1.NP 40,5  40,5  33,7  - 41,3  40,5  

 2.NP 42,3  42,3  34,0  - 42,9  42,3  

 

Tab. 12: Vypočtené hodnoty pro výhledový stav (po realizaci záměru)  

bod 
výpočtu 

výška 

LAeq,T technologické zdroje 
hluku 

LAeq,T doprava v areálu 
závodu 

stacionární zdroje hluku-
součtový stav 

8 hod dne 
[dB] 

noční hodina 
[dB] 

8 hod dne 
[dB] 

noční hodina 
[dB] 

8 hod dne 
[dB] 

noční hodina 
[dB] 

V1 1.NP 39,6 39,6 24,1 - 39,7 39,6 

V2 1.NP 37,6 37,6 29,5 - 38,2 37,6 

V3 1.NP 34,8 34,8 29,4 - 35,9 34,8 

V4 1.NP 32,4 32,4 26,9 - 33,5 32,4 

 2.NP 32,9 32,9 27,9 - 34,1 32,9 

V5 1.NP 38,4 38,4 31,0 - 39,1 38,4 

 2.NP 38,6 38,6 33,1 - 39,7 38,6 

V6 1.NP 33,2 33,2 37,6 - 38,9 33,2 

 2.NP 34,0 34,0 38,7 - 40,0 34,0 
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 Dle metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy (2018) a metodického 

usměrnění MZ ČR se k hlučnosti v roce 2000 přičítá korekce +1,5 dB na obměnu vozového 

parku. Výpočtové body jsou umístěny v referenční vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace. 

Tab. 13: Srovnání stavu hlučnosti od automobilové 

dopravy na silnici I/11  

období 

LAeq,T 

den 
[dB] 

noc 
[dB] 

rok 2000 67,6  60,8  

rok 2020 68,1  61,2  

rozdíl 0,5  0,4  

 

Při srovnání stavu hlučnosti z roku 2000 se stavem hlučnosti roku 2020 po dokončení 

záměru je zřejmé, že nedochází ke zhoršení situace o více než 2 dB. V bodech, kde je 

hygienický limit pro hluk ze silniční dopravy na hlavních komunikacích překročen již v roce 

2000, je splněna podmínka pro použití korekce na starou hlukovou zátěž. 

 Tab. 14: Vypočtené hodnoty hlukové zátěže od silniční dopravy 

bod 
výpočtu 

výška 

LAeq,T – rok 2000 LAeq,T – rok 2020 Hygienický limit 

den 
[dB] 

noc 
[dB] 

den 
[dB] 

noc 
[dB] 

den/noc 

V1 1.NP 37,6  32,1  36,7  32,1  60/50 

V2 1.NP 50,3  43,9  50,6  44,1  60/50 

V3 1.NP 53,1  46,6  53,4  46,8  60/50 

V4 1.NP 64,3  57,6  64,7  57,7  70/60 

 2.NP 63,9  57,2  64,3  57,4  70/60 

V5 1.NP 46,2  40,0  45,5  40,1  55/45 

 2.NP 47,9  41,6  47,1  41,6  55/45 

V6 1.NP 53,6  45,5  50,2  44,4  55/45 

 2.NP 54,2  46,0  50,7  44,8  55/45 
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Tab. 15: Vypočtené hodnoty hlukové zátěže od železniční dopravy 

bod 
výpočtu 

výška 

LAeq,T – stávající stav LAeq,T – výhledový stav rozdíl 

denní doba 
[dB] 

denní doba 
[dB] 

[dB] 

V1 1.NP 58,4 58,7 0,3 

V2 1.NP 34,8 35,1 0,3 

V3 1.NP 33,4 33,8 0,4 

V4 1.NP 32,4 32,7 0,3 

 2.NP 32,6 32,9 0,3 

V5 1.NP 29,5 29,9 0,4 

 2.NP 31,9 32,2 0,3 

V6 1.NP 33,1 33,4 0,3 

 2.NP 34,1 34,4 0,3 
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7 VYHODNOCENÍ 

V současné době jsou realizována protihluková opatření, jejichž účinnost bude 

ověřena přímým akustickým měřením u nejzatíženější zástavby. Ve výpočtovém modelu pro 

stávající stav (rok 2018) je účinnost opatření zohledněna a výpočet předpokládá hodnoty na 

hranici limitu, ale přesný stav ovlivnění doloží měření hluku. 

Výstavbou nových vysokých hal dojde k odstínění stávajících zdrojů hluku, ale 

zároveň vložení nových zdrojů, u kterých se však předpokládá použití moderních technologií 

o nižších hlučnostech. Posouzení zahrnuje jak technologické zdroje hluku v exteriéru budov, 

tak také zdroje umístěné v interiéru (regálový systém s dopravníky). 

 
 

7.1 Stacionární zdroje hluku 

Směrem k obytné zástavbě se na nových halách nepředpokládá žádný významný 

zdroj hluku. Neprůzvučnost plné části obvodových stěn je uvažována o minimální 

neprůzvučnosti 50 dB. Vzduchová neprůzvučnost výplně otvorů směřujících k směrem 

k obytné zástavbě je minimálně 40 dB.  

Po realizaci záměru, při dodržení akustického výkonu nově instalovaných zařízení a 

při dodržení doporučené neprůzvučnosti uvedené výše, nedojde k překročení hygienických 

limitů. Není proto třeba dalších dodatečných protihlukových opatření ani dodatečné úpravy 

skladby fasády. 

Tónová složka není uvažována na základě výsledků měření stávajícího stavu viz 

Protokol o akreditované zkoušce měření hluku v mimopracovním prostředí č. 173E/1A/2015. 

V tomto protokolu nebyl prokázán tónový charakter hluku ve všech bodech měření.  

Snížení stavebního objektu SO04 nemá na šíření hluku v lokalitě (oproti předchozímu 

vydání s vyšší budovou SO04) výraznější vliv. 

 
 

7.2 Doprava 

Akustický příspěvek nové dopravy na komunikaci I/11 je zanedbatelný a také celkový 

předpokládaný nárůst hlučnosti od roku 2000 je nižší než 2 dB. Většinu nákladní dopravy 

silnice I/11 tvoří nákladní vozidla nesouvisející s dopravou k posuzovanému areálu. Velkou 

roli také hraje změna druhu dopravy ze silniční na železniční. 

Hluková zátěž od silničního provozu nepřekračuje příslušné hygienické limity jak pro 

provoz na hlavních, tak i vedlejších komunikacích. 

Přidání jednoho nákladního (spíše manipulačního) vlaku k celkové železniční dopravě 

na trati dojde k nárůstu hlučnosti do 0,4 dB. Tato hodnota odpovídá právě jedné soupravě za 

den, reálný počet souprav při přepočtu na RPDI je však nižší než 1 (cca 0,7). Dle 

Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (Věstník MZ 

č. 11/2017) rozdíly v intervalu 0,1–0,9 dB získané toutéž metodikou nelze považovat za 

hodnotitelnou změnu.  
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