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1. OBECNÉ INFORMACE O POSUZOVANÉM ZÁMĚRU  

1.1. Název záměru  

Průmyslový park Přeštice 

1.2. Investor, kontaktní údaje  

Obchodní firma: Accolade CZ XXXIX s.r.o. 

 Identifikační číslo:  063 36 701 

Sídlo: Sokolovská 394/17, 186 00 Praha – Karlín 

1.3. Oprávněná osoba   

Jméno, Příjmení, titul a funkce:  Ing. Josef Brejcha, na základě plné moci   

Společnost:  RotaGroup s.r.o. 

Adresa: Na Nivách 956/2, 141 00 Praha 4 – Michle  

Telefon:  773 463 657 

Email:  josef.brejcha@rotagroup.cz 

1.4. Stručná charakteristika záměru 

Charakter záměru  

Hala může sloužit pro příjem, skladování a redistribuci zboží. Zároveň je uvažováno i s 

možností lehké výroby. Lehkou výrobou se rozumí montáž plastových součástí pro 

automobilový průmysl (části vzduchových tlumičů, dávkovacích systémů, řízení, 

palivových pump, díly pohonného systému, elektrického ovládání oken, střešních oken, 

sedadel, vstřikování, brzdných systémů, spojek a dalších systémů), případně je možná 

výroba drobných elektrických zařízení, fréz, vrtaček, dalšího ručního nářadí. Součástí linky 

může být sváření, obrábění, montážní linka, testování a sklady olejů. Výška objektů po 

atiku je 12,4 m.  

Stavební řešení  

Objekt je koncipován jako nepodsklepená hala obdélníkového tvaru, ve které se nachází 

halová část a administrativa se sociálním a technickým zázemím. Součástí projektu je i 

výstavba zpevněných ploch, parkovacích stání, oplocení areálu, sadových úprav, vrátnice, 

sprinklerové stanice, přístřešku pro kuřáky, trafostanice a výstavba příslušných 

inženýrských sítí. Jedná se o napojení přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, přípojku 

elektřiny VN a přípojku dešťové kanalizace.  

Provozní řešení 

Provoz bude v maximálním stavu nepřetržitý, tedy 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. 

Předpokládá se maximálně třísměnný provoz ve skladech (případně výrobě) i 

administrativních provozech s tímto souvisejících (příjem a výdej zboží), ostatní provozy 

(administrativa celého parku a pomocné provozy) jsou jednosměnné. Z hlediska doby 

provozu však zejména záleží na jednotlivých pronájemcích, specifiku jejich provozu a 

jejich organizace práce. 
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1.5. Umístění záměru 

Kraj:  Plzeňský  

Okres:  Plzeň – jih  

Obec:   Přeštice   

Katastrální území: Přeštice 735256 

Umístění záměru – širší vztahy  

 

Umístění záměru – fotomapa  
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2. HYGIENICKÉ LIMITY 

Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na 

základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

2.1. § 11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 

(1)  Určujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a 

maximální hladina akustického tlaku A LAmax, případně odpovídající hladiny v 

kmitočtových pásmech. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní 

době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), 

v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 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). V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v chráněných 

vnitřních prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den. 

(2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 

pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto 

nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na 

pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 

dB. 

(3)  Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se 

ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A 

LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního 

prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s 

tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách 

a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, 

s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo 

tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména 

konstrukcemi nebo podložím. 

(4)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2 

přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce 

+15 dB. 

(5)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky 

zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny 

hodnotou LAeq,T se rovná 100 dB. 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

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 0 

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -15 

Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 

Obytné místnosti 
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 0+) 

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou -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. Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke chráněnému 

vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po dni 31. prosince 

2005. 
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2.2. §12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a 

v chráněných venkovních prostorech staveb  

(1)  Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v 

kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 

(LAeq,1h). 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). 

(2)  Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina 

akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C 

LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe 

navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu 

(LCeq,1h). 

(3)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 

leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu 

chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A 

přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 

dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních 

komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. 

(4)  Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje 

měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v 

roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo 

dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené 

úseky pozemní komunikace nebo dráhy. 

(5)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže 

stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce pro 

starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení 

zůstává zachován i 

a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci 

železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 

výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a 

b) pro krátkodobé objízdné trasy. 

(6)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže 

stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce pro 

starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení 

nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a 

dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy 

zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla 

hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před 

jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 

č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce 

+5 dB. 

(7)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického 

impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu 
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LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte 

způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

(8)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se 

vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 

(9)  Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle 

části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

Rekapitulace  

korekce na denní dobu 

- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB 

- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB 

korekce na povahu hluku 

- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB 

- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

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 

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. 

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

Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro 

použití další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí 

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže 

stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro 
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starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení 

nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a 

dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil 

o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku 

působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o 

více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy 

č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického 

tlaku A LAeqT stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce , +5 dB. 

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

Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř. 
Denní 65 

Noční 55 

Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace 
Denní 60 

Noční 50 

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy 
Denní 65 

Noční 60 

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy 
Denní 60 

Noční 55 

 

2.3. Limity hluku vztažené na posuzovaný záměr  

Z dikce Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných 

hodnot hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem komunikací v oblasti: 

Pro zdroje hluku v areálu během provozu:  

06.00 – 22.00 hod.:  50 dB 

22.00 – 06.00 hod.: 40 dB  

Pro zdroje hluku z hlavních pozemních komunikací v území – I. a II. třídy  

06.00 – 22.00 hod.:  60 dB (+5 za specifických okolností, viz výše)  

22.00 – 06.00 hod.: 50 dB (+5 za specifických okolností, viz výše) 

Pro zdroje hluku z ostatních pozemních komunikací v území 

06.00 – 22.00 hod.:  55 dB (+5 za specifických okolností, viz výše) 

22.00 – 06.00 hod.: 45 dB (+5 za specifických okolností, viz výše) 

Pro zdroje hluku z pozemních komunikací v případě starých hlukových zátěží  

06.00 – 22.00 hod.:  70 dB 

22.00 – 06.00 hod.: 60 dB  

Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je v pravomoci místně příslušného 

orgánu ochrany veřejného zdraví.  
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3.  NEJBLIŽŠÍ CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ PROSTORY, CHRÁNĚNÉ VENKOVNÍ 

PROSTORY STAVEB  

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění:  

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 

lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních 

pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí 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. Chráněným vnitřním prostorem staveb se 

rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely 

a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle věty 

první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva 

souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Co 

se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí právní předpis.  

3.1. Nejbližší chráněné prostory pro posouzení areálu  

Číslo Souřadnice na 

mapě [m] 

Výška 

[m] 

Dům 

č. p. 

Komentář 

1 945,8; 313,2 3 358 Jihovýchodním směrem od hranic záměru na 

stavební parcele číslo 386/1 je umístěn rodinný 

dům s číslem popisným 358 (k. ú. Přeštice 

735256)). Vzdálenost od areálu je cca 455 m. 

2 1115,5; 782,2 3 639 Východním směrem od hranic záměru na 

stavební parcele číslo 720 je umístěn rodinný 

dům s číslem popisným 639 (k. ú. Přeštice 

735256)). Vzdálenost od areálu je cca 135 m. 

6 

Grafické zobrazení umístění referenčních bodů  
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3.2. Nejbližší chráněné prostory – posouzení hluku z provozu  

Číslo Souřadnice na 

mapě [m] 

Výška 

[m] 

Dům 

č. p. 

Komentář 

1 1201,6; 667,2 3 1106 Jedná se o rodinný dům na stavební parcele 

949/1 pro vyhodnocení vlivu dopravy ze 

záměru. (k. ú. Přeštice 735256).  
6 

9 

2 1210,6; 679,0 3 758 Jedná se o rodinný dům na stavební parcele 749 

pro vyhodnocení vlivu dopravy ze záměru. (k. 

ú. Přeštice 735256). 
6 

Grafické zobrazení umístění referenčních bodů  
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4. POUŽITÁ METODA VÝPOČTU 

Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+ 11.53, který 

umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými 

zdroji hluku v území. Tato verze má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku 

ze silniční dopravy 2004 (Kozák J., Liberko M., Šulc - Zpravodaj MŽP ČR č.2/2005). Tato 

novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních 

hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné 

získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy. Při výpočtech LAeq generované 

ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup uvedený v 

materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 - stavební 

akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup 

výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat 

takto: 

1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem 

2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A 

3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného 

posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů. 

4) Řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí 

5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji 

hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Beránkově vztahu, 

udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti 

Dílčí výpočty byly provedeny na základě obecně platných metodik z podkladů získaných od 

investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovlivňují celkovou správnost a přesnost 

výpočtu.  
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5. TECHNICKÉ MĚŘENÍ HLUKU V LOKALITĚ  

Datum měření:  26.06.2019 

Čas měření:  od 8:00 až 10:00  

Teplota vzduchu: 27 °C, skoro jasno, vítr do 1 m/s 

Čas měření:  22:00 až 23:00 

Teplota vzduchu: 26 °C, skoro jasno, bezvětří.  

 Měřicí přístroje:  Hlukoměr Norsonic „Nor131“, výrobní číslo 1313246, předzesilovač 

Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Třída přesnosti I., 

frekvenční analýza  

 Kalibrátor typ 1251 S/N: 32937 

Měřené body:  měření bylo provedeno pro referenční body 1 a 2   

Předmět měření:  Měření bylo zaměřeno na stávající průmyslové zdroje v území. Díky 

dopravě a dalším aspektům šlo o intervalová měření během klidu.  

Provedení měření 

Měřící zařízení bylo kalibrováno kalibrátorem před započetím měření a po jeho ukončení. Mezi 

kalibracemi nebyla zjištěna žádná odchylka od kalibrované hodnoty.  

Po zjištění dat s příspěvky záměru, bylo změřeno rovněž pozadí, které bylo následně odděleno 

od zjištěných údajů.  

Naměřené hodnoty byly zpracovány dle programem NorXplorer 4.6.0. Následně byla data 

zpracována.  

Pozadí bylo odděleno: L sledovaného zdroje = Lcelk + 10 log (1-10-(L celkové - L pozadí)/10)) 

Zjištěné hodnoty pro denní dobu  

Naměřené hodnoty  

Číslo 

bodu 

* 

Celková 

hodnota 
LAeq (dB)±2 dB 

Pozadí ** 
LAeq (dB)±2 dB 

Příspěvky 

areálu po 

oddělení 

pozadí 
LAeq (dB)±2 dB 

Poznámka 

1 51,8 - - 
Jedná se o dominantní hluk z komunikace 

I/28. 

2 43,1 - - 

Jedná se o provoz stávajících zdrojů se 

zbytkovým hlukem na komunikacích, 

zdroje nebylo možné vypnout, aby bylo 

možné změřit pozadí.   

Vzhledem k naměřené hodnotě lze tvrdit, že hygienické limity jsou v současnosti splněny. U 

bodu 1 dominuje hluk z dopravy.  
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Zjištěné hodnoty pro noční dobu   

Naměřené hodnoty  

Číslo 

bodu 

* 

Celková 

hodnota 
LAeq (dB)±2 dB 

Pozadí ** 
LAeq (dB)±2 dB 

Příspěvky 

areálu po 

oddělení 

pozadí 
LAeq (dB)±2 dB 

Poznámka 

1 44,1 - - 
Jedná se o dominantní hluk z komunikace 

I/28. Stacionární zdroje nebyly slyšitelné.  

2 34,1 - - 

Jedná se o provoz stávajících zdrojů se 

zbytkovým hlukem na komunikacích, 

zdroje nebylo možné vypnout, aby bylo 

možné změřit pozadí.   

Vzhledem k naměřené hodnotě lze tvrdit, že hygienické limity jsou v současnosti splněny. U 

bodu 1 dominuje hluk z dopravy.  
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6. AKUSTICKÉ ZDROJE V RÁMCI PROVOZU AREÁLU  

6.1. Zdroje hluku uvnitř budovy  

6.1.1. Stavební řešení objektu  

Střešní konstrukce je tvořena trapézovým plechem, kotveným do betonových nebo 

ocelových vazníků. Na trapézový plech je provedena střešní tepelně izolační a 

hydroizolační skladba. Obvodový plášť bude tvořen do výšky 0,3 m betonovým soklovým 

panelem a zbývající plocha obvodového pláště bude tvořena stěnovými fasádními panely. 

Stavební neprůzvučnost objektu lze odhadnout na minimální úrovni cca 30 (-1, -2) dB. 

6.1.2.Analýza zdrojů hluku uvnitř objektu  

• Objekt je vybaven aktivní klimatizací, klíčové pro posouzení hluku jsou výdechy na 

střeše objektu, ty jsou sledovány dále.   

• Vytápění je kotli na zemní plyn a infrazářiči, akustické výkony dosahuji od 39 do 51 dB, 

vzhledem k ostatním zdrojům, vzdálenosti od obytné zástavby jsou zanedbatelným 

zdrojem oproti ostatním zdrojům.  

• Provoz technologie  

o Provoz uvnitř – hladina hluku ve vnitřním prostoru bude do 70 dB, jedná se o 

automatické systémy, provoz VZV, montáže.  

Hladina hluku těsně za vyzařujícími plochami – hluk šířený do venkovního prostoru 

se vypočte pro ilustraci:  

Stěny: L2 = L1 – R´s–6 dB = 70–28–6 = 36 dB (A) – prostup obvodovými stěnami 

objektu je zanedbatelným přispěvatelem k akustické zátěži v území.   

V případě výroby hlučnějšího charakteru budou prostory adekvátně akusticky 

posíleny, aby byly hygienické limity plněné.  

6.2. Zdroje s výdechy na objektu  

• Zdroj P1 – P8 – jedná se o klimatizační jednotky pro skladové prostory. Klimatizační 

jednotky budou umístěny v objektu, výdech klimatizace bude veden do venkovního 

prostředí. Zařízení je v základním nastavení vybaveno tlumiči hluku. 

o Doba provozu: až 24 h/den  

o Akustický výkon během provozu Lw = 81 dB (A) (vůči obytné zástavbě)  

o Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw8h i 1h  = 81 dB (A)  

o V noci je provoz zdroje bez omezení.  

• Zdroj P9 – P12 – jedná se o klimatizační jednotky pro administrativní zázemí. Hlavní 

těleso je umístěno pod střechou, ve venkovním prostoru je pouze sání a výfuk. Zařízení je 

vybaveno tlumiči hluku. 

o Doba provozu: až 24 h/den  

o Akustický výkon během provozu Lw = 64 dB (A)  

o Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní beze změny, až 24 h.  

o V noci je provoz zdroje bez omezení.  

Vybrány byly vzorové typy zařízení, požadavky na maximální akustické výkony budou 

převzaty do požadavků vůči dodavateli stavby.    

• Zdroj P25 – jedná se o výdechy a sání lakovny. Jednotky budou umístěny v objektu, 

výdech a sání klimatizace bude veden do venkovního prostředí. Orientace bude směrem 

od obytné zástavby.  

o Doba provozu: až 24 h/den  
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o Akustický výkon během provozu Lw = 83 dB (A) (vůči obytné zástavbě)  

o Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw8h i 1h  = 83 dB (A)  

o V noci je provoz zdroje bez omezení.  

 

6.3. Provoz manipulační techniky  

Zdroje P13 – P21 – provoz nákladních vozů. Jedná se o aproximaci couvání, najíždění a 

dalších manévrů spojených s nakládkou a vykládkou zboží.  

K aproximaci bylo zvoleno 10 bodů, to koresponduje s 4 NV na bod a den. Během 

vlastních testů bylo provedeno měření několika kamionů při najíždění do doku a 

následným odjezdem. Měřen byl akustický tlak a doba manipulace, pro souměřitelnost dat 

byla tato hodnota přepočtená na 5minutový expoziční ekvivalentní hladinu.  Zahrnuto je i 

pískání některých vozidel při couvání.  

o Čas manipulace: denní doba i noční.  

o Akustický výkon stroje během provozu Lw = 101 dB (A)  

o Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw8h = 87,2 dB (A)   

6.4. Přehled stacionárních zdrojů hluku v programu Hluk+  

Zdroj Obj. [x ; y] výška Lw 

- - m m dB  
P  1 1 630.0;  786.1 13.0 81.0 

P  2 1 670.9;  813.1 13.0 81.0 

P  3 1 714.6;  842.5 13.0 81.0 

P  4 1 754.6;  869.5 13.0 81.0 

P  5 1 777.5;  837.2 13.0 81.0 

P  6 1 739.5;  809.0 13.0 81.0 

P  7 1 695.0;  780.8 13.0 81.0 

P  8 1 651.2;  753.0 13.0 81.0 

P  9 1 597.3;  780.8 13.0 64.0 

P 10 1 604.2;  771.8 13.0 64.0 

P 11 1 772.6;  892.8 13.0 64.0 

P 12 1 778.7;  883.4 13.0 64.0 

P 13 0 658.6;  723.2 1.5 87.2 

P 14 0 677.8;  734.6 1.5 87.2 

P 15 0 692.1;  744.4 1.5 87.2 

P 16 0 710.5;  756.3 1.5 87.2 

P 17 0 730.1;  768.5 1.5 87.2 

P 18 0 746.0;  777.5 1.5 87.2 

P 19 0 762.4;  789.0 1.5 87.2 

P 20 0 780.4;  800.0 1.5 87.2 

P 21 0 798.8;  814.3 1.5 87.2 

P 22 0 832.7;  845.5 1.5 87.2 

P 23 0 818.0;  867.2 1.5 87.2 

P 24 0 802.8;  889.9 1.5 87.2 

P 25 1 635.3; 726.2 13.0 83.0 
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6.5. Provoz na komunikacích uvnitř areálu  

K1 Příjezdová komunikace do areálu  Ad 

K2 Obslužná komunikace I. Ad 

K3 Obslužná komunikace II. Ad 

K4 Parkoviště I.     Ad 

K5 Parkoviště II.  Ad 

Přehled četností dopravy dle distribuce v rámci Hal 

K1 – Příjezdová komunikace do areálu  

Přepočet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 320 200 520 

Četnost dopravy, noc 22-06 160 40 200 

Celkem doprava  480 240 720 

K2 – Obslužná komunikace I. 

Přepočet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 160 200 360 

Četnost dopravy, noc 22-06 80 40 120 

Celkem doprava  240 240 480 

K3 – Obslužná komunikace II.       

Přepočet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 160 0 160 

Četnost dopravy, noc 22-06 80 0 80 

Celkem doprava  240 0 240 

K4 – Parkoviště I.    

Přepočet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 153 0 153 

Četnost dopravy, noc 22-06 77 0 77 

Celkem doprava  230 0 230 

K5 – Parkoviště II.    

Přepočet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 167 0 167 

Četnost dopravy, noc 22-06 83 0 83 

Celkem doprava  250 0 250 
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6.6. Umístění jednotlivých zdrojů  
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6.7. Vypočtená data programem Hluk+ a srovnání s limity pro provoz areálu  

6.7.1.Výpočet příspěvků LAeq8h (dB) pro denní dobu z areálu  

Hodnoceny byly nejbližší chráněné prostory pro posouzení areálu pro dobu denní.  

 

Výpočet pro denní dobu celý navrhovaný areál  
Identifikace referenčního 

bodu 
LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

 Výška  

[m] 

Doprava v areálu 

 [± 3dB] 

Průmyslové zdroje 

[± 3dB] 

Celkem areál  

[± 3dB] 

1 3 22,9 33,5 33,9 
2 3 20,1 33,6 33,8 

6 25,4 39,0 39,2 

Srovnaní s limitem pro den LAeq8h (dB) = 50 dB (A)  

Agregace s pozadím  
Identifikace referenčního 

bodu 
LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

 Výška  

[m] 

Příspěvky areál 

[± 3dB] 

Stávající pozadí  

[± 2dB] 

Celkem [± 3dB] 

1 3 33,9 51,8* Nelze sčítat  

2 3 33,8 43,1 43,6 

6 - - - 

Srovnaní s limitem pro den LAeq8h (dB) = 50 dB (A) pro provoz – hygienické limity jsou 

splněné. U bodu 1 nelze díky vysokému hluku na komunikacích stanovit pozadí.   
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Zobrazení izofon pro denní dobu výška 6 m nad zemí v dB  
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6.7.2.Výpočet příspěvků LAeq1h (dB) pro noční dobu z areálu  

Výpočet pro noční dobu celý navrhovaný areál  

Identifikace referenčního 

bodu 
LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

 Výška  

[m] 

Doprava v areálu 

 [± 3dB] 

Průmyslové zdroje 

[± 3dB] 

Celkem areál  

[± 3dB] 

1 3 19,6 27,1 27,9 
2 3 16,6 26,5 27,0 

6 21,9 31,1 31,6 

 

Agregace s pozadím  
Identifikace referenčního 

bodu 
LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

 Výška  

[m] 

Příspěvky areál 

[± 3dB] 

Stávající pozadí  

[± 2dB] 

Celkem [± 3dB] 

1 3 27,9 44,1 Nelze sčítat  

2 3 27,0 34,1 34,9 

6 31,6 - - 

Srovnaní s limitem pro noc LAeq1h (dB) = 40 dB (A) pro provoz – hygienické limity jsou 

splněné. U bodu 1 nelze díky vysokému hluku na komunikacích stanovit pozadí.   
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Zobrazení izofon pro noční dobu výška 6 m nad zemí v dB  
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7. PROVOZ NA KOMUNIKACÍCH VE SLEDOVANÉM ÚZEMÍ  

7.1. Dopravní řešení v území dle ŘSD  

Komunikační napojení  

 

Měřené úseky dle sčítání dopravy 2016 dle ŘSD 

 

 



Posouzení akustické situace   Farm Projekt    

Průmyslový park Přeštice  Stránka 24 z 38 

Tabulky dostupných dopravních intenzit v okolí záměru 

Úsek 3-3790 o 3-3791 Komunikace Hlávkova II/183  

 

Úsek 3-2102 Komunikace I/27 – směr Plzeň 

 

Úsek 3-0628 Komunikace I/27 - směr Lužany 
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Legenda 
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7.2. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu  

Dopravní napojení haly je ze stávající komunikace II/183 (Rokycany – Domažlice). 

7.3. Doprava spojená s provozem záměru  

Doprava vyvolaná záměrem     

  Jednotka Celkem 

Počet parkovacích stání pro osobní automobily m.j. 169 

Počet parkovacích stání pro nákladní automobily m.j. 15 

Počet nakládacích doků m.j. 30 

Počet drive-in – vjezdových doků m.j. 2 

Doprava nákladní celkem vozidel/den 120 

     Doprava nákladní den vozidel/den 100 

     Doprava nákladní noc vozidel/den 20 

Doprava osobní celkem vozidel/den 240 

     Doprava osobní den vozidel/den 160 

     Doprava osobní noc vozidel/den 80 

Pozn. - Jedno vozidlo přijíždějící a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd 

vyvolaných záměrem je tedy dvojnásobný.  

Distribuce dopravy – jen záměr 

 

Pozn. - Jedno vozidlo přijíždějící a odjíždějící do areálu vykoná 2 jízdy, celkový počet jízd 

vyvolaných záměrem je tedy dvojnásobný.  

 

 

 

 

Nákladní (120) 

•  100 den  

•  20 noc  

Osobní (240) 

•  160 den  

•  80 noc  

Nákladní (0) 

•  0 den  

•  0 noc  

Osobní (24) 

•  16 den  

•  8 noc 

 

Nákladní (60) 

•  50 den  

•  10 noc  

Osobní (144) 

•  96 den  

•  48 noc  

Nákladní (60) 

•  50 den  

•  10 noc  

Osobní (72) 

•  48 den  

•  24 noc  

Nákladní (120) 

•  100 den  

•  20 noc  

Osobní (216) 

•  144 den  

•  72 noc  
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7.4. Přepočtové koeficienty dle TP225.  
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7.5. Agregovaná doprava vzniklá na silniční síti vyvolaná záměrem 

Dopravní úsek 3-3790 komunikace Hlávkova II/183 směr západ       

Intenzita dopravy pro výpočty OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-18 957 122 16 1 095 

Roční průměr intenzit, den 18-22 163 8 2 173 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 80 13 2 95 

Celkem 1 200 143 20 1 363 

     

Přepočet pro den a noc OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-22 1 120 130 18 1 268 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 80 13 2 95 

Celkem 1 200 143 20 1 363 

     

Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS  
% dopravy v denní době  93% 91% 90%  
% dopravy v noční době  7% 9% 10%  
Celkem 100% 100% 100%  

     

Přepočet pro den a noc pro model OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 1 120 148 1 268  
Četnost dopravy, noc 22-06 80 15 95  
Celkem doprava  1 200 163 1 363  

     

Přepočtové koeficienty II. třídy OA NA+NS   

Rok 2016 1,0 1,0   

Rok 2020 1,04 1,04   

     

Doprava bez záměru před     

Přepočet pro den a noc přepočtené četnosti na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 1 165 154 1 319  
Četnost dopravy, noc 22-06 83 16 99  
Celkem doprava  1 248 170 1 418  

     

Doprava vyvolaná záměrem – navýšení     

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 32 0 32  
Četnost dopravy, noc 22-06 16 0 16  
Celkem doprava  48 0 48  

     

Doprava vyvolaná záměrem – celkem      

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 1 197 154 1 351  
Četnost dopravy, noc 22-06 99 16 115  
Celkem doprava  1 296 170 1 466  
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Dopravní úsek 3-3791 komunikace Hlávkova II/183 - směr východ 

Intenzita dopravy pro výpočty OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-18 957 122 16 1 095 

Roční průměr intenzit, den 18-22 163 8 2 173 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 80 13 2 95 

Celkem 1 200 143 20 1 363 

     

Přepočet pro den a noc OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-22 1 120 130 18 1 268 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 80 13 2 95 

Celkem 1 200 143 20 1 363 

     

Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS  
% dopravy v denní době  93% 91% 90%  
% dopravy v noční době  7% 9% 10%  
Celkem 100% 100% 100%  

     

Přepočet pro den a noc pro model OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 1 120 148 1 268  
Četnost dopravy, noc 22-06 80 15 95  
Celkem doprava  1 200 163 1 363  

     

Přepočtové koeficienty II. třídy OA NA+NS   

Rok 2016 1,0 1,0   

Rok 2020 1,04 1,04   

     

Doprava bez záměru před     

Přepočet pro den a noc přepočtené četnosti na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 1 165 154 1 319  
Četnost dopravy, noc 22-06 83 16 99  
Celkem doprava  1 248 170 1 418  

     

Doprava vyvolaná záměrem – navýšení     

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 288 200 488  
Četnost dopravy, noc 22-06 144 40 184  
Celkem doprava  432 240 672  

     

Doprava vyvolaná záměrem – celkem      

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 1 453 354 1 807  
Četnost dopravy, noc 22-06 227 56 283  
Celkem doprava  1 680 410 2 090  
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Dopravní úsek 3-2102 - komunikace I/27 Plzeň         

Intenzita dopravy pro výpočty OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-18 7 933 1 317 346 9 596 

Roční průměr intenzit, den 18-22 1 696 177 85 1 958 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 776 193 100 1 069 

Celkem 10 405 1 687 531 12 623 

     

Přepočet pro den a noc OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-22 9 629 1 494 431 11 554 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 776 193 100 1 069 

Celkem 10 405 1 687 531 12 623 

     

Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS  
% dopravy v denní době  93% 89% 81%  
% dopravy v noční době  7% 11% 19%  
Celkem 100% 100% 100%  

     

Přepočet pro den a noc pro model OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 9 629 1 925 11 554  
Četnost dopravy, noc 22-06 776 293 1 069  
Celkem doprava  10 405 2 218 12 623  

     

Přepočtové koeficienty I. třídy OA NA+NS   

Rok 2016 1 1   

Rok 2020 1,05 1,04   

     

Doprava bez záměru před     

Přepočet pro den a noc přepočtené četnosti na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 10 110 2 002 12 112  
Četnost dopravy, noc 22-06 815 305 1 120  
Celkem doprava  10 925 2 307 13 232  

     

Doprava vyvolaná záměrem – navýšení     

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 192 100 292  
Četnost dopravy, noc 22-06 96 10 106  
Celkem doprava  288 110 398  

     

Doprava vyvolaná záměrem – celkem     

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 10 302 2 102 12 404  
Četnost dopravy, noc 22-06 911 315 1 226  
Celkem doprava  11 213 2 417 13 630  
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Dopravní úsek 3-0628 - I/27 směr Lužany         

Intenzita dopravy pro výpočty OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-18 5 829 913 289 7 031 

Roční průměr intenzit, den 18-22 1 246 123 71 1 440 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 569 133 84 786 

Celkem 7 644 1 169 444 9 257 

     

Přepočet pro den a noc OA NA NS Celkem 

Roční průměr intenzit, den 06-22 7 075 1 036 360 8 471 

Roční průměr intenzit, noc 22-06 569 133 84 786 

Celkem 7 644 1 169 444 9 257 

     

Distribuce dopravy pro den a noc OA NA NS  
% dopravy v denní době  93% 89% 81%  
% dopravy v noční době  7% 11% 19%  
Celkem 100% 100% 100%  

     

Přepočet pro den a noc pro model OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 7 075 1 396 8 471  
Četnost dopravy, noc 22-06 569 217 786  
Celkem doprava  7 644 1 613 9 257  

     

Přepočtové koeficienty I. třídy OA NA+NS   

Rok 2016 1 1   

Rok 2020 1,05 1,04   

     

Doprava bez záměru před     

Přepočet pro den a noc přepočtené četnosti na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 7 429 1 452 8 881  
Četnost dopravy, noc 22-06 597 226 823  
Celkem doprava  8 026 1 678 9 704  

     

Doprava vyvolaná záměrem – navýšení     

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 96 100 196  
Četnost dopravy, noc 22-06 48 20 68  
Celkem doprava  144 120 264  

     

Doprava vyvolaná záměrem – celkem     

Četnost dopravy nově vzniklá na úseku na rok 2020 OA NA+NS Celkem  
Četnost dopravy, den 06-22 7 525 1 552 9 077  
Četnost dopravy, noc 22-06 645 246 891  
Celkem doprava  8 170 1 798 9 968  
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7.6. Přepočet komunikací na rok 2000 – stanovení staré hlukové zátěže  

Dle manuálu „Výpočet hluku z automobilové dopravy“:  

V případě že je znám pouze celodenní údaj intenzity dopravy (například z celostátního sčítání 

dopravy), tj. hodnoty: 

• IOA24 intenzita osobních vozidel za 24 hodin, 

• INA24 intenzita nákladních vozidel (bez nákladních souprav) za 24 hodin, 

• INS24 intenzita nákladních souprav za 24 hodin, 

provede se rozdělení intenzity na jednotlivá období podle níže uvedeného postupu:  

V případě využití dat z celostátního sčítání dopravy do roku 2000 se hodnoty IOA24, INA24, 

INS24 určí podle vztahů: 

• IOA24 = O+M  

• INS24 = NS + PN2 + PN3 + PTR + PA 

• INA24 = T – 2.(NS + PN2 + PN3 + PTR + PA) 

Pokud se nepodaří zjistit zvlášť hodnoty INA24 , INS24 , použije se hodnota INAC24 – Intenzita 

nákladních vozidel včetně nákladních souprav za 24 hodin. 

1. Úsek 3-3790  

N1 –  115 

N2 –  25 

PN2 -  6 

N3 –  37 

PN3 –  15 

NS –  11 

A –  15 

PA –  0 

TR –  7 

PTR –  6 

T –  237 

O –  937 

M –  8 

S –                  1182 

TNV –  121 

úsek 3-3790 přepočet na rok 2000  
  

Četnost dopravy roku 2000  OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 882 181 1 063 

Četnost dopravy, noc 22-06 63 18 81 

Celkem doprava  945 199 1 144 
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2. Úsek 3-0610  

N1 –  590 

N2 –  220 

PN2 -  17 

N3 –  427 

PN3 –  128 

NS –  200 

A –  86 

PA –  0 

TR –  1 

PTR  –  1 

T –  1670 

O –  10206 

M –  26 

S –                  11902 

TNV –  1175 

úsek 3-0610 přepočet na rok 2000  
  

Četnost dopravy roku 2000  OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 9 469 1 173 10 641 

Četnost dopravy, noc 22-06 763 151 915 

Celkem doprava  10 232 1 324 11 556 

 

2. Úsek 3-0628  

N1 –  772 

N2 –  136 

PN2 -  22 

N3 –  287 

PN3 –  77 

NS –  144 

A –  74 

PA –  0 

TR –  13 

PTR  –   9 

T –  1534 

O –  6556 

M –  41 

S –                  8131 

TNV –  847 

úsek 3-0628 přepočet na rok 2000  
  

Četnost dopravy roku 2000  OA NA+NS Celkem 

Četnost dopravy, den 06-22 6 106 1 136 7 242 

Četnost dopravy, noc 22-06 491 146 637 

Celkem doprava  6 597 1 282 7 879 
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7.7. Výpočet pro LAeq16h (dB) a LAeq8h (dB) – pro dopravní expozici  

Denní doba  
Identifikace referenčního bodu  LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

Souřadnice [m]  Výška  

[m] 

Rok 2000 bez 

záměru 

[± 3dB] 

Rok 2020 bez 

záměru 

[± 3dB] 

Rok 2020 se 

záměrem 

[± 3dB] 

1 1201,6; 667,2 3 63,3 63,8 64,0 

6 63,4 63,8 64,0 

9 63,3 63,8 64,0 

2 1210,6; 679,0 3 63,9 64,4 64,6 

6 64,0 64,4 64,6 

Hygienický limit je 70 dB (za podmínek uvedených níže).  

Vyhodnocení  
Identifikace referenčního bodu  LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

Souřadnice 

[m] 

 Výška  

[m] 

Rok 2020 se 

záměrem – rok 

2000 

Rok 2020 – 

rok 2000 

Rok 2020 se 

záměrem – rok 

2020 

1 1201,6; 667,2 3 + 0,7 + 0,5 + 0,2 

6 + 0,6 + 0,4 + 0,2 

9 + 0,7 + 0,5 + 0,2 

2 1210,6; 679,0 3 + 0,7 + 0,5 + 0,2 

6 + 0,6 + 0,4 + 0,2 

Změna naplňuje dikci staré hlukové zátěže, kdy nesmí dojít k nárůstu oproti roku 2000 o více 

než 2 dB. Záměr je tedy akceptovatelný.  

Noční doba  
Identifikace referenčního bodu  LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

Souřadnice [m]  Výška  

[m] 

Rok 2000 bez 

záměru 

[± 3dB] 

Rok 2020 bez 

záměru 

[± 3dB] 

Rok 2020 se 

záměrem 

[± 3dB] 

1 1201,6; 667,2 3 56,7 57,9 58,1 

6 56,8 57,9 58,2 

9 56,8 57,9 58,2 

2 1210,6; 679,0 3 57,4 58,5 58,8 

6 57,4 58,6 58,8 

Hygienický limit je 60 dB (za podmínek uvedených níže).  

Vyhodnocení  

Identifikace referenčního bodu  LAeq (dB) 

Číslo 

bodu 

Souřadnice 

[m] 

 Výška  

[m] 

Rok 2020 se 

záměrem – rok 

2000 

Rok 2020 – 

rok 2000 

Rok 2020 se 

záměrem – rok 

2020 

1 1201,6; 667,2 3 + 1,4 + 1,2 + 0,2  

6 + 1,4 + 1,1 + 0,3 

9 + 1,4 + 1,1 + 0,3 

2 1210,6; 679,0 3 + 1,4 + 1,1 + 0,3 

6 + 1,4 + 1,2 + 0,2 

Změna naplňuje dikci staré hlukové zátěže, kdy nesmí dojít k nárůstu oproti roku 2000 o více 

než 2 dB. Záměr je tedy akceptovatelný.  
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Zobrazení izofon, výška 6 m nad zemí pro denní dobu pro rok 2000  

 
 

Zobrazení izofon, výška 6 m nad zemí pro denní dobu před realizací záměru  
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Zobrazení izofon, výška 6 m nad zemí pro denní dobu po realizaci záměru  

 
 

Zobrazení izofon, výška 6 m nad zemí pro noční dobu pro rok 2000  
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Zobrazení izofon, výška 6 m nad zemí pro noční dobu po realizaci záměru  
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8. ZÁVĚR 

Posouzení bylo provedeno podle §12 a přílohy č. 3 nařízení vlády Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i dopravy z provozu areálu  

Studie se zabývala posouzením hluku při plném provozu areálu v rámci plného provozu. 

Zahrnut byl hluk z provozu nejvýznamnějších stacionárních zdrojů podílejících se na jeho 

celkových emisích.  

Tónová složka není dle dostupných měření i podkladů dodavatelů technologií u žádného ze 

zařízení přítomna.   

Celkově lze předpokládat, že při dodržení navrhované dispozice budou emise hluku 

ze stacionárních zdrojů areálu u obytné zástavby akceptovatelným příspěvkem k celkové 

hlukové situaci u chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb. To 

se týká nejen stacionárních zdrojů, ale i dopravy a manipulace s materiálem v rámci území 

provozu.  

V rámci modelování je nutné podotknout, že záměrně byly hodnoceny 100 % výkony všech 

zdrojů zároveň s plným denním i nočním provozem, ve skutečnosti tomu tak nikdy nebude.  

Hluk z dopravy  

Přestože doprava není v území v žádném případě nevýznamná, lze konstatovat, že bude 

v intencích daných právním rámcem. Reálně bude doprava nižší než zde modelovaná. Lze 

tvrdit, že realizací nedojde k překročení hygienických limitů v území ani na souvisejících 

komunikacích.   

Přestože modelování provozu areálu neindikovalo žádná překročení předepsaných hladin 

hluku ve svém okolí, doporučuji následující opatření:  

• Minimalizovat nákladní dopravu v noční době.  

• Výdechy klimatizaci orientovat od obytné zástavby.  

Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat 

ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami v případě splnění navrhovaných 

opatření. Je samozřejmé, že zásadní je provozní kázeň provozovatele a ochota působit 

nekonfliktně v území.    

Záměr vzhledem k jeho povaze a možnostem splnit veškerá omezení považuji za plně 

realizovatelný v území.                         

Datum zpracování: červenec 2019 
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