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1  Úvod 
Tato hluková studie je zpracována jako samostatná příloha dokumentace zpracované dle přílohy č. 4, zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí“ pro záměr „Stanovení dobývacího prostoru 
Lohenice IV a následná těžba štěrkopísků v I. etapě“ a slouží jako podkladový materiál pro zpracování 
dílčích kapitol v základním svazku dokumentace. 
Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího souhlasu, tj. 
v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá zásadám a požadavkům 
Horního zákona. Dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR, v tomto případě výhradního ložiska 
štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300. V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru 
Lohenice IV, se plánuje následná těžební činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách přičemž 
I. etapa těžebních prací, je posouzena touto dokumentací. Jedná se o plochu o rozloze 62 ha. Plánovaná 
těžební činnost v rámci stanoveného DP Lohenice IV se plánuje s maximální roční těžbou 290 000 tun/rok. 
 

 
Obr. č. 1: Umístění posuzovaného záměru (zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 
 
Předmětem hlukové studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě a zhodnocení vlivu 
posuzovaného záměru z hlediska jejího provozu na hlukovou situaci v jeho okolí a podél příjezdových tras. 
Hodnocení je provedeno ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě. tj. k nejbližším obytným objektům, a 
to ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
2 Podklady 

Jako podklady k vypracování hlukové studie byly použity následující materiály: 
 mapa dotčeného území, internetové stránky www.mapy.cz, 
 situace záměru, 
 data a informace předaná oznamovatelem, 
 Protokol o zkoušce č. F121/2018, měření hluku ze silniční dopravy pro potřeby hlukové studie, Ekologická 

Umístění záměru  

http://www.mapy.cz
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laboratoř Empla (zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA), 7/2018, 
 Dopravní studie, Ing. Jiří Shejbal, květen 2018, 
 Internetové stránky: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/, 
 databáze zpracovatele hlukové studie, 
 výsledky průzkumu dané lokality.  
 
 
3 Související právní předpisy  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších zákonů, 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 217/2016 Sb.). 
 
 
4 Rozsah stavby a situační vazby 

Plánovaný Dobývací prostor Lohenice IV. se projektuje stanovit v ploše vydaného předchozího souhlasu, tj. 
v ploše platných hranic Chráněného ložiskového území Lohenice II, což odpovídá zásadám a požadavkům 
Horního zákona. Dojde tím k úplné ochraně nerostného bohatství ČR, v tomto případě výhradního ložiska 
štěrkopísků s názvem Lohenice č. ložiska 3005300.  
Plocha plánovaného dobývacího prostoru je 127,18655 ha s vrcholy s označením 1-19, A, B, C, D, 20-25, jak 
bylo stanoveno v předchozím souhlase. V rámci tohoto stanovovaného dobývacího prostoru Lohenice IV, se 
plánuje následná těžební činnost formou těžby štěrkopísku z vody v několika etapách přičemž I. etapa 
těžebních prací, je posouzena touto dokumentací. Jedná se o plochu o rozloze 62 ha. Tato plocha je 
zakreslena v obrázku č. 2 (oranžově). Plánovaná těžební činnost v rámci stanoveného DP Lohenice IV se 
plánuje s maximální roční těžbou 290 000 tun/rok. 
 

 
Obr. č. 2: Zákres plánované plochy DP Lohenice IV a plochy I. 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Provoz je předpokládán jednosměnný (pouze v době denní) od 7,00 - 16,00 hod. Pracovní doba muže být 
prodloužena do 20,00 hod. V rámci této pracovní doby lze počítat maximální využití strojů v délce 5 hodin 
v chodu. Tato doba je vypozorovaná jako údaj z obdobných těžeben. 
Zahájení těžby se s ohledem na nutné dlouhodobé projekční činnosti (dokončení procesu EIA, stanovení 
dobývacího prostoru, zajištění povolení hornické činnosti atd.), se zatím plánuje na roky 2022 - 2023 a 
ukončení těžby v I. etapě by měla být ukončena v rozmezí let 2039 - 2040. 
 
V rámci případného projektovaného POPD bude přesně určena metoda těžby, ale obecně se dá konstatovat, 
že v každém případě půjde o strojní metodu těžby z vody. Bude prováděna především (98 % těžby) pomocí 
těžebního stroje umístěného na vodě (plovoucí korečkový bagr na el. pohon) nebo pomocí stroje umístěného 
na břehu (korečkový bagr na pásovém podvozku na el. pohon). Po oddělení suroviny z těžebního řezu bude 
surovina pomocí vynášecího pásu vynesena na břeh, kde dojde k další úpravě tak, aby finální výrobek 
splňoval veškeré parametry požadované zákazníkem. Úprava suroviny bude spočívat v jejím vytěžení, praní a 
třídění na požadované frakce. Tyto budou uloženy na jednotlivých kupách dle frakce. Odtud budou 
expedovány zákazníkovi. Technologická linka bude vybavena pračkou, dehydrátorem a příslušným počtem 
třídičů a vynášecích pásů. 
Tomu všemu bude samozřejmě předcházet skrývková činnost, kdy dojde ke skrývání lesní hrabanky, neboť 
ložisko se nachází pod lesními pozemky. Hrabanka a ostatní skrývky budou prováděny po smýcení lesních 
porostů, odstranění pařezů, klestí a hroubí. Kubatura skrývek bude využita dle projektové dokumentace 
předkládané povolovacímu orgánu, který bude povolovat odnětí z PUPFL v rámci úpravy závěrných svahů 
vzniklého vodního jezera.  
 
Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb je situován 

- jihozápadně od hranice prostoru budoucí těžby ve vzdálenosti od 350 m a více (jedná se o zástavbu 
obce Lohenice).  

- severozápadně od hranice prostoru budoucí těžby ve vzdálenosti od 465 m a více (jedná se 
o zástavbu obce Břehy). 

- severovýchodně od hranice prostoru budoucí těžby ve vzdálenosti od 800 m a více (jedná se 
o soliterní 2 objekty k bydlení náležící k obci Živanice). 

 
V jižním směru jsou v rámci vodní plochy Mělice I situovány kempy. První kemp je umístěný při severní hranici 
stávajícího písníku Mělice II. Je umístěn jednak v ploše chráněného ložiskového území a jednak dle výpisu 
z katastru nemovitostí ke dni zpracování hlukové studie (27. 7. 2018) se jedná především o plochy lesních 
pozemků, v menší míře plochy ostatních ploch s využitím jako neplodná půda, jiná plocha nebo dobývací. Tyto 
plochy tak dle legislativy nejsou chráněným venkovním prostorem nebo chráněným venkovním prostorem 
stavby). Druhý kemp je umístěn na kose písníku Mělice I. Dle výpisu z katastru nemovitostí ke dni zpracování 
hlukové studie (27. 7. 2018) jsou zde pozemky označeny obdobně jako u prvního kempu, nicméně je zde 
objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 107, 108, 109. Vzhledem k tomu, že je využíván jako budova 
pro rekreaci je v této hlukové studii hodnocen tento objekt jako hlukově chráněný. 
 
 
5 Hygienické limity  

Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném 
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru staveb a denní a noční době dle tabulky č. 1 části A přílohy 
č. 3 k tomuto nařízení vlády. 
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Tab. č. 1: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku dle novely NV č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území 
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 

Pozn.: 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 drahách, kde se použije korekce  -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku 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. 

 (pozn.: Stacionárními zdroji hluku se rozumí stavby, objekty, provozovny a areály sloužící k průmyslové 
výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, včetně dopravy v těchto areálech.) 

2) Použije se pro hluk z dopravy na drahách, 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 drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.  
 
Dle § 12 odst. 3 v případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních 
komunikacích, drahách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. Pro vysoce impulsní hluk se 
přičte další korekce -12 dB. 
Pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru se v době od 7 do 21 hodin k základní hladině hluku 
přičte přípustná korekce +15 dB. V době od 6 do 7 hodin se k základní hladině hluku přičte přípustná korekce 
+10 dB, v době od 21 do 22 hodin také +10 dB a pro noční dobu od 22 do 6 hodin +5 dB. 
 
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů, se: 

- chráněným venkovním prostorem stavby 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 venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a 
venkovních pracovišť, 

 
Podle novely Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu posuzovaného záměru následující 
hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru staveb: 
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Hluk z vlastního provozu záměru v rámci DP (přípravné práce a technologie těžby a doprava v rámci 
dobývacího prostoru) 
• Hygienický limit hluku  

LAeq, 8 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00) – pro 8 na sebe navazujících nejhlučnějších hodin  
     (viz. RB     č. 1 – 9) 

(Pozn.: Dle zkušeností s obdobnou těžbou není počítáno s výskytem tónové složky u hodnocené 
nejbližší obytné zástavby.) 

 
Hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích 
• Hygienický limit hluku z automobilové dopravy podél komunikací I. a II. třídy (viz RB č. 10, 11, 13, 14) 

LAeq, 16h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) 
LAeq, 8h = 50 dB v noční době (22:00 – 6:00) 

 
Nicméně u stávající obytné zástavby, která je v současné době nadměrně zatěžována hlukem z dopravy, který 
přetrvává od roku 2000, je navržena korekce na starou hlukovou zátěž, tj. korekce +20 dB, tzn. maximální 
limit LAeq,16h = 70 dB v denní době a LAeq,8h = 60 dB v noční době. Jedná se o RB č. 12. 
Výsledky dopravního průzkumu provedeného ŘSD ČR v roce 2000 v zájmové lokalitě jsou uvedené v kap. 8.1 
této hlukové studie. Posouzení možnosti uplatnění hygienického limitu pro starou hlukovou zátěž v daném RB 
je uvedeno v kap. 8.4 této hlukové studie. 
Konkrétní návrh uplatnění výše uvedených hlukových limitů v jednotlivých RB charakterizujících stávající 
hlukově chráněnou zástavbu je uveden v tabulce č. 12 s vypočtenými ekvivalentními hladinami akustického 
tlaku A pro hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích (kap. 8.3 této hlukové studie). 
 
 
6 Použitá metodika výpočtu  

Použitý výpočtový program: 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 12.00 Profi12 (č. licence 6079), který umožňuje 
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.  
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického materiálu "Výpočet hluku 
z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaného ŘSD ČR. 
Do verze byly dále implementovány:  

• nová metodika Celostátního sčítání dopravy 2010 
• TP 225 "Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - 

schválené s účinností od 12. října 2012) - umožní automatický přepočet zadaných intenzit dopravy 
na intenzity v roce výpočtu 

• TP 189 "Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání)" (Technické podmínky 
MD ČR - schválené s účinností od 6. června 2012) - umožní zadat k jedné komunikaci až 10 vlastních 
sčítání dopravy a jejich automatické vyhodnocení - přepočet na průměrnou roční 24 hodinovou 
intenzitu dopravy 

 
Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno 
dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996. 
Při výpočtu je uvažován odrazivý terén. Histogram směrů a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován.  
Vzhledem k tomu, že se při prokazování splnění hygienických limitů odpočítává odraznost příslušné fasády dle 
normy ČSN ISO 1996-2 popř. dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po korekci 
na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu. 
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Referenční body pro hodnocení vlivu záměru z hlediska hluku byly umístěny u nejbližší hlukově chráněné 
zástavby resp. na hranici venkovního chráněného prostoru nejbližších hlukově chráněných objektů, a podél 
příjezdových tras. Umístění referenčních bodů je uvedeno v následující tabulce. Lokalizace referenčních bodů 
je dále patrná z následujícího obrázku nebo z mapek s vykreslenými hlukovými pásmy uvedenými v příloze 
č. 1 této hlukové studie. 
 
Tab. č. 2: Umístění referenčních bodů (= RB) 

Číslo RB Umístění referenčního bodu 

RB pro hodnocení hluku z provozu těžby 
1 Chráněný venkovní prostor S fasády 1NP rodinného domu č.p. 112, Lohenice 
2 Chráněný venkovní prostor S fasády 2NP rodinného domu č.p. 117, Lohenice  
3 Chráněný venkovní prostor S fasády 2NP rodinného domu č.p. 113, Lohenice 
4 Chráněný venkovní prostor V fasády 2NP bytového domu č.p. 90, Lohenice 
5 Chráněný venkovní prostor V fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 285, ul. Lesní, Břehy 
6 Chráněný venkovní prostor JZ fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 105, Živanice 
7 Chráněný venkovní prostor S fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 56, Mělice 
8 Chráněný venkovní prostor S fasády 1NP rodinného domu č.p. 70, Mělice 
9 Chráněný venkovní prostor stavby občanského vybavení na pozemku p.č. 107, 108 a 109, Mělice 

RB pro hodnocení hluku z automobilové dopravy podél příjezdových tras 
10 Chráněný venkovní prostor JV fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 96, Živanice 
11 Chráněný venkovní prostor SV fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 96, Živanice 
12 Chráněný venkovní prostor JV fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 132, Živanice 
13 Chráněný venkovní prostor J fasády 2NP objektu k bydlení č.p. 140, ul. Obránců míru, Břehy 
14 Chráněný venkovní prostor V fasády 2NP rodinného domu č.p. 94, Rohovládova Bělá 

 

 
Obr. č. 3: Umístění referenčních bodů 1 – 13 (zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/) 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Obr. č. 4: Umístění referenčního bodu 14  (zdroj: Mapy.cz, s.r.o.) 
 
 
7 Hluk z provozu záměru – těžby v dobývacím prostoru, I. etapa 

7.1 Zdroje hluku  

Doprava vytěženého písku nákladními automobily od třídící linky směrem k odběratelům.  
Nákladní automobilová doprava 

- počet přeprav … návěsy nosnosti 32 t:  28 souprav/den, tzn. 56 pojezdů za den 
- při 8 hodinovém expedičním intervalu:  cca 4 soupravy za hodinu 
- počet přeprav … sólo vozy nosnosti 10 t:  5 vozů /den, tzn. 10 pojezdů za den 
- při 8 hodinovém expedičním intervalu:  cca 0,6 vozů za hodinu 
Nákladní automobilová doprava bude z posuzovaného záměru realizována pouze v době denní.  

Osobní automobilová doprava je kvantifikovaná 6 osobními vozy za den, tzn. 12 průjezdů za den. Osobní 
automobilová doprava bude spjata s dopravou zaměstnanců a bude realizována také pouze v době denní. 
 
Ve výpočtech je uvažováno, že veškerá výše uvedená doprava se bude v rámci plochy dobývacího prostoru 
pohybovat v době nejhlučnějších 8 hodin jdoucích za sebou. 
 
Předpokládá se následující směrovost dopravy: 

- Po výjezdu na státní silniční síť (silnice III. třídy č. 32219 Mělice - Lázně Bohdaneč) pojede 100% 
ve směru na napojení na komunikaci II třídy č. 333 Lázně Bohdaneč – Přelouč. 
… 56 obousměrných jízd NS a 10 obousměrných jízd NA, 12 obousměrných jízd OA 

- Od křižovatky komunikace III/32219 a II/333 bude 50% dopravy situováno ve směru na Lázně 
Bohdaneč a 50% ve směru na Přelouč. 
… 28 obousměrných jízd NS a max. 6 obousměrných jízd NA, 6 obousměrných jízd OA 

- Následně ve směru na Přelouč, dojde na křižovatce silnic II/333 a II/323 na dělení na 25% směrem 
Vlčí Habřina a dále Rohovládova Bělá a následně na silnici I. třídy č. 36 Pardubice – Chlumec n. 
Cidlinou a D11  a ve směru na Přelouč zbylých 25%, tj. dále po silnici II. třídy č. 333 Lázně Bohdaneč 
– Přelouč. 
… 14 obousměrných jízd NS a max. 3 obousměrné jízdy NA, 3 obousměrné jízdy OA 

Směrovost dopravy je patrná z následujícího obrázku. 
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Obr. č. 5: Směrovost navazující dopravy na veřejných komunikacích 
 
Přípravné práce, vlastní těžba  
Jednotlivé strojní mechanismy a zařízení v době přípravných prací a v době vlastní těžby byly zadány nebo 
bylo Použito byly hlukové parametry z databáze zpracovatele hlukové studie nebo z databáze zpracovatele 
dokumentace dle databáze měření hluku obdobných záměrů. Jedná se o: 
1) plovoucí korečkový bagr na elektrický pohon s pásovým dopravníkem  
Akustický parametr … LpA,25m = 62,4 dB, bez výskytu tónové složky, provoz pouze v denní době. 
 
2) třídící linka štěrkopísku (tzv. mobilní souprava dvou - třísítného třídiče s vynášecími pasy) 
Akustický parametr … LpA,2m = 92,0 dB, s výskytem tónové složky u zdroje hluku, nicméně u nejbližší obytné 
zástavby již není dle provedených měření tónová složka prokázána, provoz pouze v denní době. 
 
3) nakládka a vykládka štěrkopísku nakladačem  
Akustický parametr … LpA,2m = 88,7 dB, provoz pouze v denní době,  
 
4) vlastní pojezd nakladače CAT 
Akustický parametr … LpA,2m = 77,8 dB, provoz pouze v denní době. 
 
5) pojezd nákladního vozidla  
Akustický parametr … LpA,2m = 76,3 dB, provoz pouze v denní době. 
 
6) dozer  
Akustický parametr … LpA,5m = 82 dB, provoz pouze v denní době. 
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7) zařízení pro těžbu dřeva  
Akustický parametr … LpA,5m = 89 dB, provoz pouze v denní době. 
 
 

7.2 Hodnocené varianty, výsledky výpočtů a hodnocení 

V následujících tabulkách jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu 
vlastního záměru – přípravných prací a těžby štěrkopísku v DP I. etapy (stroje a zařízení, provoz na neveřejné 
účelové komunikaci). Výpočty jsou provedeny pro následující varianty: 
1. Období provádění přípravných prací (těžba dřeva a skrývkové práce): 
Použitá zařízení: 1x zařízení pro těžbu dřeva, 1x dozer, 2 nákladní automobily za den 

• Varianta 1a – umístění strojních zařízení v jihovýchodní části dobývacího prostoru (u hranice DP) 
nejblíže obci Mělice 

• Varianta 1b – umístění strojních zařízení v jihozápadní části dobývacího prostoru (u hranice DP) 
nejblíže k obci Lohenice 

• Varianta 1c – umístění strojních zařízení v severozápadní části dobývacího prostoru (u hranice DP) 
nejblíže k obci Břehy 

 
2. Období těžby: 
Použitá zařízení: 1x plovoucí korečkové rypadlo s pásovým dopravníkem, 1x nakladač, 1x třídící linka 
štěrkopísku, 28 nákladních vozidel souprav a 5 nákladních vozidel a 6 osobních vozidel za den. Vozidla jezdí 
pouze k třídicí lince. 

• Varianta 2a – umístění strojních zařízení ve východní části dobývacího prostoru, bagr 30 m od jižní 
hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od jižní hranice DP (ve směru k nejbližší 
obytné zástavbě). 

• Varianta 2b – umístění strojních zařízení ve střední části dobývacího prostoru, bagr 30 m od jižní 
hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od jižní hranice DP (ve směru k nejbližší 
obytné zástavbě). 

• Varianta 2c – umístění strojních zařízení v jihozápadní části dobývacího prostoru, bagr 30 m od jižní 
hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od jižní hranice DP (ve směru k nejbližší 
obytné zástavbě). 

• Varianta 2d – umístění strojních zařízení v severozápadní části dobývacího prostoru, bagr 30 m 
od severní a západní hranice DP a třídička, nakladač a nákladní automobil 100 m od severní a 
západní hranice DP (ve směru k nejbližší obytné zástavbě). 

 
Vzhledem k tomu, že přípravné práce i těžba bude probíhat pouze v denní době, jsou výsledné hodnoty 
stanoveny pouze pro denní dobu. Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty v denní době stanoveny pro osm 
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin. Výpočty jsou provedeny pro stálý chod strojů a 
zařízení po dobu 8 hodin. Lokalizace výpočtových bodů je patrná ze situace v kap. 6 této studie nebo z mapek 
s vykreslenými hlukovými pásmy uvedenými v příloze č. 1 této hlukové studie. 
 
V tabulce č. 3 jsou uvedené vypočtené hodnoty před realizací navrhovaných protihlukových opatření. 
V tabulce č. 4 jsou uvedené vypočtené hodnoty po realizaci protihlukový opatření. V rámci přípravných prací 
se jedná o snížení doby plného pracovního nasazení těžební mechanizace a v rámci vlastní těžby se jedná o 
zemní valy vybudované na hranici plochy těžby. Specifikace protihlukových opatření je uvedena v kap. 7.3 této 
hlukové studie. Protihluková opatření jsou navrženy tam, kde lze předpokládat překročení hygienického limitu 
(viz var. 1a  a 1b) nebo se vypočtené hodnoty v době vlastní těžby výrazně blíží k hygienického limitu (viz. var. 
2c).  
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Tab. č. 3: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu těžby v rámci dobývacího prostoru – záměr bez PHO 

Číslo RB 

Výška RB 

nad terénem 

[m]  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 8h [dB]. 

bez dodatečných PHO 

Přípravné práce Těžba 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 

1 2,0 40,7 52,0 45,4 36,2 39,5 49,1 40,9 

2 
2,0 40,1 51,8 45,7 35,6 38,7 49,5 41,0 
5,0 40,1 51,8 45,7 35,6 38,7 49,5 35,3 

3 
2,0 38,5 52,0 46,0 34,2 37,6 48,8 44,4 
5,0 38,5 52,0 46,0 34,2 37,6 48,8 42,1 

4 
2,0 38,8 51,3 39,4 34,3 36,9 48,2 43,8 
5,0 38,8 51,3 39,4 34,3 36,9 48,2 40,9 

5 
2,0 29,0 36,5 41,3 32,2 34,8 40,2 42,3 
5,0 29,3 36,8 41,6 32,3 34,9 40,3 42,6 

6 
2,0 43,2 26,9 32,2 35,5 26,2 23,8 24,6 
5,0 43,2 26,9 32,2 35,5 26,2 23,8 24,6 

7 
2,0 46,2 38,1 36,9 41,0 40,2 36,3 33,5 
5,0 46,2 38,1 36,9 41,0 40,2 36,3 33,1 

8 2,0 43,3 39,3 37,7 37,6 40,8 37,4 33,9 

9 
2,0 51,2 40,4 41,9 44,9 44,1 38,7 35,2 
5,0 51,2 40,4 41,9 44,9 44,1 38,7 35,2 

Tučně vyznačené hodnoty překračují hygienický limit LAeq,8h = 50 dB. 

 
Tab. č. 4: Vypočtené hodnoty LAeq,T z provozu těžby v rámci dobývacího prostoru – záměr s PHO 

Číslo RB 

Výška RB 

nad terénem 

[m]  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 8h [dB]. 

s dodatečnými PHO 

Přípravné práce Těžba 

1a 1b 2c 

1 2,0 38,4 49,7 44,5 

2 
2,0 37,7 49,5 46,0 
5,0 37,7 49,5 46,0 

3 
2,0 36,1 49,7 45,2 
5,0 36,1 49,7 45,2 

4 
2,0 36,4 49,0 44,7 
5,0 36,4 49,0 44,7 

5 
2,0 26,6 34,1 41,6 
5,0 26,9 34,4 41,7 

6 
2,0 40,9 24,6 23,9 
5,0 40,9 24,6 23,9 

7 
2,0 43,9 35,9 32,9 
5,0 43,9 35,9 32,9 

8 2,0 41,4 37,0 33,9 

9 
2,0 49,3 38,3 35,5 
5,0 49,3 38,3 35,5 
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Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze č. 1 této studie. Lokalizace výpočtových bodů 
je patrná z obr. č. 3 a 4 v kap. 6 této hlukové studie a z mapek s vykreslenými hlukovými pásmy. 
 
Z výsledků výpočtů uvedených v tabulce je patrné, že hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – 
přípravných prací a vlastní těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Lohenice IV – I. etapa (stroje a 
zařízení, provoz na neveřejné účelové komunikaci), při respektování navržených protihlukových opatření 
uvedených v kap. 7.3 této hlukové studie, na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a 
chráněného venkovního prostoru situovaných v blízkosti místa těžby nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

7.3 Navržená protihluková opatření 

Navržená protihluková opatření: 
- V návaznosti na dopravní řešení věnovat pozornost organizaci nákladní dopravy v areálu dobývacího 

prostoru i v prostoru vlastní těžby. Vyloučit nebo alespoň omezovat co nejvíce zbytečný běh motorů 
nákladních automobilů a zařízení těžby naprázdno. Jedná se spíše o organizační opatření. 

- Je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení. 
- V noční době nebude těžba prováděna.  
- V rámci přípravných prací je nutné při práci při jižní hranici dobývacího prostoru snížit nasazení 

zařízení pro těžbu dřeva na max. 4 hodiny za 8 hodin jdoucích za sebou. 
- Skrývkové materiály (ornice zvlášť) budou deponovány při hranici DP, čímž bude vytvořen ve směru 

k nejbližší hlukově chráněné zástavbě zemní val, který bude plnit funkci hlukové ochrany.  
Jedná se o umístění valu výšky min. 3 m na jižní hranici dobývacího prostoru v blízkosti obce 
Lohenice. Jeho umístění je patrné z následujícího obrázku (plná černá čára). Zpracovatel hlukové 
studie dále navrhuje využití skrývek jak zemní val podél celé jižní hranice DP (přerušovaná černá 
čára) také v min. výšce 3 m. Tento val podél celé jižní hranice DP ochrání s jistotou výpočtu nejen 
obytnou zástavbu obce Lohenice, ale také pohledově odcloní těžbu od kempu, který je umístěn podél 
severního břehu stávajícího písníku Mělice I (i když se nejedná o hlukově chráněnou plochu).  

V rámci provádění těžby bude prováděno kontrolní autorizované nebo akreditované měření hluku a v případě 
potřeby bude upravena výška protihlukového valu. 
 

 
Obr. č. 6: Vyznačení valů v části dobývacího prostoru (černá tlustá čára) 
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8 Automobilová doprava na veřejných komunikacích 
8.1 Intenzity dopravy, varianty výpočtů 

Záměrem dotčená obytná zástavba situované podél příjezdových tras je významně ovlivněna automobilovou 
dopravou na komunikacích II. třídy č. 333 a 323. 
V této kapitole je provedeno posouzení vlivu automobilové dopravy vyvolané realizací projektovaného záměru 
(těžby) na hlukovou situaci podél příjezdových tras, na které je doprava projektovaného záměru napojena.  
Pro výpočty byly vybrány objekty k bydlení, které charakterizují jednotlivé úseky, tzn. zástavby situovaná 
nejblíže k dané komunikaci.  
Pro posouzení hluku z automobilové dopravy na veřejných komunikacích jsou počítány následující varianty: 
- Hluková situace v roce 2000 – Tento stav je počítán pro možnost prokázání hygienických limitů 

s uplatněním korekce staré hlukové zátěže. Zdrojem informací o stávajících 24 hodinových intenzitách 
dopravy dotčených komunikacích v dané lokalitě byly nejaktuálnější dopravně inženýrské údaje 
o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2000 uváděných na stránkách ŘSD 
ČR a tyto intenzity dopravy jsou uvedeny v následující tabulce.  
Dle materiálu „Odborné doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí“ (Národní 
referenční laboratoř pro komunální hluk, březen 2018) nebyla použita ve výpočtech pro rok 2000 korekce 
na obměnu vozidlového parku. 

 

 
Obr. č. 7: Vyznačení umístění úseků 
 

Tab. č. 5: Intenzity dopravy pro rok 2000 zájmové lokalitě 

Sčítací úsek Časový úsek 

Průměrné intenzity pro rok 2000 (RPDI) 

Celkem 
Z toho 

OA + DOD MO NA + NS 

úsek: 5-2720 – silnice II/333 24 hodin 3 810 2 545 13 1 252 
úsek: 5-2710 – silnice II/333 24 hodin 3 610 2 833 37 740 
úsek: 5-4660 – silnice II/323 24 hodin 1 014 691 29 294 

 
- Stávající hluková situace – V této variantě je počítána automobilová doprava na veřejných komunikacích 

podél příjezdových tras pro stávající stav. Zdrojem informací o stávajících 24 hodinových intenzitách 
dopravy dotčených komunikacích v dané lokalitě byly nejaktuálnější dopravně inženýrské údaje 
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o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2016 uváděných na stránkách ŘSD 
ČR. Umístění úseků je patrné z obr. č. 7. 
Pozn.: V této hlukové studii byly použity výsledky sčítání ŘSD rozdělené na denní a noční dobu. Naopak 
v dopravné studii, která je zpracována jako samostatná příloha dokumentace EIA, jsou použity výsledky 
sčítání ŘSD uvedené pro celých 24 hodin v první části tabulky. Tyto intenzity dopravy (intenzity za celých 
24 hodin a intenzity rozdělené na den a noc) se na stránkách ŘSD liší, i když zcela minimálně (max. o 1 – 
2 vozidla). Proto se také mohou lišit údaje v níže uvedených tabulkách a v tabulkách uvedených 
v dopravní studii. Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíly nevznikly chybným přepisem dat.  
 

Tab. č. 6: Intenzity dopravy pro rok 2016 za 24 hodin 

Sčítací úsek Časový úsek 

Průměrné intenzity pro rok 2016 (RPDI) 

Celkem 
Z toho 

OA + MO + DOD NA NS 

úsek: 5-2720 – silnice II/333 
(přes Živanici – RB č. 10 - 12) 

24 hodin 5 466 4 706 498 262 
6:00 – 22:00 5 069 4 382 453 234 
22:00 – 6:00 397 324 45 28 

úsek: 5-2710 – silnice II/333 
(přes Břehy – RB č. 13) 

24 hodin 7 467 6 195 869 403 
6:00 – 22:00 6 894 5 749 787 358 
22:00 – 6:00 573 446 82 45 

úsek: 5-4660 – silnice II/323 
(přes Rohovládovu Bělou – RB č. 14) 

24 hodin 1 285 1 032 171 82 
6:00 – 22:00 1 182 955 154 73 
22:00 – 6:00 103 77 17 9 

 
Pro přepočet pro rok 2018 byly použity růstové koeficienty dle TP 225 "Prognóza intenzit automobilové 
dopravy (II. vydání)" (Technické podmínky MD ČR - schválené s účinností od 12. října 2012). Pro rok 2018 
je hodnota koeficientu nárůstu dopravy od roku 2016 dle výše uvedeného technického postupu 1,054 pro 
OA + MO (tedy pro lehká vozidla / LV dle tech. postupu) a 1,0 pro nákladní automobily a nákladní soupravy 
(tedy pro těžká vozidla / TV dle tech. postupu). Stávající intenzity dopravy pro rok 2018 jsou následující. 
 

Tab. č. 7: Intenzity dopravy pro rok 2018 za 24 hodin 

Sčítací úsek Časový úsek 

Průměrné intenzity pro rok 2018 (RPDI) 

Celkem 
Z toho 

OA + MO + LNA NA NS 

úsek: 5-2720 – silnice II/333 
(přes Živanici – RB č. 10 - 12) 

24 hodin 5 720 4 960 498 262 
6:00 – 22:00 5 306 4 619 453 234 
22:00 – 6:00 414 341 45 28 

úsek: 5-2710 – silnice II/333 
(přes Břehy – RB č. 13) 

24 hodin 7 801 6 529 869 403 
6:00 – 22:00 7 204 6 059 787 358 
22:00 – 6:00 597 470 82 45 

úsek: 5-4660 – silnice II/323 
(přes Rohovládovu Bělou – RB č. 14) 

24 hodin 1 341 1 088 171 82 
6:00 – 22:00 1 234 1 007 154 73 
22:00 – 6:00 107 81 17 9 

 
Zjištění intenzit dopravy na komunikaci III/32219 bylo provedeno v rámci akreditovaného měření hluku, 
kde provedeno i sčítání dopravy. Sčítání dopravy bylo provedeno 26.6. 2018 (úterý) mezi 6 a 22 hodinou. 

- 1 398 osobních automobilů, 49 nákladních vozidel, 4 nákladní soupravy, 21 motocyklů 
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Pro stanovení ročního průměru denních intenzit (RPDI) na komunikaci III/32219 je uvažováno 
s rozdělením dopravy během roku dle TP 189 „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. 
vydání)“. Intenzity dopravy (RPDI) pro denní dobu vypočtené z výsledků sčítání dopravy dle tohoto 
dokumentu jsou následující.  

- osobní automobily a dodávky … 1 327 pojezdů (v době od 6 do 22 hod) 
- nákladní automobily … 41 pojezdů (v době od 6 do 22 hod) 
- nákladní soupravy … 3 pojezdy (v době od 6 do 22 hod) 
- motocykly … 17 pojezdů (v době od 6 do 22 hod) 

 
- Výhledová hluková situace bez realizace záměru – tzv. nulová varianta, rok 2040 

Zde je počítána automobilová doprava na veřejných komunikacích v dané lokalitě v roce projektované 
těžby, nicméně bez dopravy záměru (projektované těžby) – tzv. nulová varianta. 
Intenzity dopravy na navazujících komunikacích jsou pro danou variantu přepočtené z výsledků sčítání 
pro rok 2016 a růstových koeficientů vydaných v TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. 
vydání)“. Pro rok 2040 je hodnota koeficientu nárůstu dopravy od roku 2016 dle výše uvedeného 
technického postupu 1,46 pro OA + MO + DOD (tedy pro lehká vozidla / LV dle tech. Postupu) a 1,05 pro 
nákladní automobily a nákladní soupravy (tedy pro těžká vozidla / TV dle tech postupu). Výsledné 
intenzity dopravy jsou následující: 
 

Tab. č. 8: Intenzity dopravy pro rok 2040 za 24 hodin 

Sčítací úsek Časový úsek 

Průměrné intenzity pro rok 2040 (RPDI) 

Celkem 
Z toho 

OA + MO + DOD NA NS 

úsek: 5-2720 – silnice II/333 
(přes Živanici – RB č. 10 – 12) 

24 hodin 7 669 6 871 523 275 
6:00 – 22:00 7 120 6 398 476 246 
22:00 – 6:00 549 473 47 29 

úsek: 5-2710 – silnice II/333 
(přes Břehy – RB č. 13) 

24 hodin 10 379 9 044 912 423 
6:00 – 22:00 9 595 8 393 826 376 
22:00 – 6:00 747 651 86 47 

úsek: 5-4660 – silnice II/323 
(přes Rohovládovu Bělou – RB č. 14) 

24 hodin 1 772 1 506 180 86 
6:00 – 22:00 1 633 1 394 162 77 
22:00 – 6:00 139 112 18 9 

 
Pozn.: Vzhledem k tomu, že pro účely hlukové studie je počítáno s prognózou dopravy podrobněji, resp. 
zvlášť pro LV a TV a zvlášť pro denní a noční dobu, jsou uvedené intenzity ve výše uvedené tabulce 
mírně odlišné od tabulek uváděných v dopravné studii, která je zpracována jako samostatná příloha 
dokumentace EIA. V dopravní studii je počítáno pouze s prognózou uváděných v tabulkách technického 
postupu pro TV a pak pro všechna vozidla dohromady (SV). Z výše uvedeného vyplývá, že rozdílné 
hodnoty uváděné v hlukové studii a v dopravní studii nevznikly chybným přepisem dat, ale pouze 
podrobnějším výpočtem dle TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)“ a nevylučují se. 
 
Na silnici III/32219 jsou intenzity dopravy (RPDI) pro rok 2040 přepočtené také dle růstových koeficientů 
vydaných v TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání)“: Pro rok 2040 je hodnota 
koeficientu nárůstu dopravy od roku 2018 dle výše uvedeného technického postupu 1,38 pro OA + MO + 
DOD (tedy pro lehká vozidla / LV) a 1,05 pro nákladní automobily a nákladní soupravy (tedy pro těžká 
vozidla / TV). Výsledné intenzity dopravy pro rok 2040 jsou následující: 

- osobní automobily a dodávky … 1 831 pojezdů (v době od 6 do 22 hod) 
- nákladní automobily … 43 pojezdů (v době od 6 do 22 hod) 
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- nákladní soupravy … 3 pojezdy (v době od 6 do 22 hod) 
- motocykly … 23 pojezdů (v době od 6 do 22 hod) 

 
- Výhledová hluková situace včetně dopravy záměru – tzv. aktivní varianta, rok 2040 

Zde je počítána automobilová doprava na veřejných komunikacích v dané lokalitě v nulové variantě 
navýšená o dopravu vyvolanou provozem posuzovaného záměru na veřejných komunikacích (viz. kap. 
7.1). V níže uvedené tabulce jsou uvedené přehledné intenzity automobilové dopravy pro nulovou variantu 
(bez dopravy záměru) a pro aktivní variantu (s dopravou záměru). 

 
Tab. č. 9: Intenzity dopravy pro rok 2040 za 24 hodin / RPDI pro nulovou a aktivní variantu  

Sčítací úsek 
Časový 

úsek 

Nulová varianta roku 2040 Aktivní varianta roku 2040 

Celkem  
Z toho 

Celkem 
Z toho 

OA, MO, DOD NA NS OA, ;MO, DOD NA NS 

úsek: 5-2720 
– silnice II/333 
(přes Živanici) 

6 – 22 7 120 6 398 476 246 7 160 6 404 482 274 

úsek: 5-2710 
– silnice II/333 
(přes Břehy) 

6 – 22 9 595 8 393 826 376 9 615 8 396 829 390 

úsek: 5-4660 
– silnice II/323 
(přes 
Rodovládovu 
Bělou) 

6 – 22 1 633 1 394 162 77 1 653 1 397 165 91 

silnice 
III/32219 
(od záměru 

na sever) 

6 – 22 1 900 1 854 43 3 1 978 1 866 53 59 

silnice 
III/32219 
(od záměru 

na jih) 

6 – 22 1 900 1 854 43 3 1 900 1 854 43 3 

 
 

8.2 Výsledky akreditovaného měření hluku 

Dne 26. 6. 2018 od 6:00 do 14:00 bylo provedeno v denní době u nejbližší obytné zástavby, za účelem zjištění 
aktuálních hodnot hluku v dané lokalitě, akreditované měření hluku z automobilové dopravy na veřejných 
komunikacích. 
V této kapitole je provedena pouze stručná rekapitulace výsledků měření. Celý protokol z měření 
provedený akreditovanou společností Empla AG, spol. s r.o. (zkušební laboratoř č. 1110 akreditovaná ČIA) je 
uveden v příloze č. 3 této hlukové studie. 
 
Umístění měřícího bodu 1: chráněný venkovní prostor objektu rodinného domu č.p. 96, 533 42 Živanice, 2 m 
od severovýchodní fasády domu, výška 3 m nad terénem. Vzdálenost od osy silnice II/333 … 20 m, 
Vzdálenost od osy silnice III/32219 … 11,5 m. Umístění bodů měření je uvedeno na následujícím obrázku. 
Místo měření 1 odpovídá ve výpočtech RB č. 11. 
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Obr. č. 8: Vyznačení bodu měření Zdroj: protokol z měření hluku. Pozn.: Obrázek je bezměřítkový 
 
Výsledné hodnoty – hluk z automobilové dopravy na veřejných komunikacích 
Denní doba: LAeq,T = 57,9 dB ± 1,7 dB, (T = 6:00 – 14:00) 
 
Tab. č. 10: Intenzity dopravy v průběhu měření  

Doba sčítání 

dopravy 
Komunikace 

Intenzita dopravy – počet průjezdů, obousměrně 

Celkem  OA NA NS BUS  MO 

26.6.2018 
(6:00 – 14:00) 

(8 hodin) 

II/333 (profil 1)  2 452 1983 326 82 13 48 

II/333 (profil 2) 2 661 2 203 317 81 13 47 

III/32219 (profil 3) 709 656 31 1 0 21 

 
 

8.3 Kalibrace výpočtového modelu 

Výsledky měření hluku spolu s výsledky sčítání intenzit dopravy na přilehlých komunikacích v rámci 
prováděného měření hluku slouží k následné kalibraci výpočtového modelu pro stávající stav a výpočtu 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v ostatních zvolených referenčních výpočtových bodech stávající 
hlukové situace a následně i hlukové výhledové situace.  
Kalibrace výpočtového modelu spočívá ve správném nastavení modelu tak, aby se výsledné hodnoty 
výpočtového modelu nelišily od hodnot zjištěných měřením o více než ± 1,7 dB. Jedná se především 
o nastavení povrchu daných komunikací a výpočtové rychlosti vozidel na daných komunikacích. 
 
Tab. č. 11: Vypočtené hodnoty LAeq,T z dopravy na veřejných komunikacích – kalibrační model 

Místo 

měření 

Výška MB a VB 

nad terénem [m]  

Naměřená hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku LAeq, T [dB] 

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku LAeq, T [dB] 

Den – LAeq,T (T= 6-14 hod) Den – LAeq,T (T= 6-14 hod) 

1 (RB 11) 3,0 57,9 ± 1,7 57,9 
 
Výsledky provedených výpočtů ukazují na nulovou odchylku od naměřené hodnoty LAeq,T což ukazuje 
na správnost provedeného výpočtového modelu.  
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8.4 Výsledky a hodnocení hluku z automobilové dopravy na veřejných komunikacích 

Na základě výpočtů je zde dále zhodnocena předpokládaná změna LAeq,T v posuzovaných RB vyvolaná 
realizací posuzovaného záměru, tzn. aktivní varianta roku 2040 ku nulové variantě roku 2040. Vzhledem 
k tomu, že provoz posuzovaného záměru a doprava vyvolaná provozem posuzovaného záměru bude pouze 
v denní době, jsou i výpočty provedeny pouze pro denní dobu. Výpočty jsou provedeny ve vztahu k obytné 
zástavbě situované podél příjezdových tras tzn. v RB č. 10 – 14. 
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou výsledné hodnoty stanoveny pro celou denní dobu.  
 
Tab. č. 12: Vypočtené hodnoty LAeq,T z automobilové dopravy na veřejných komunikacích 

Číslo 

RB 

Výška RB 

nad 

terénem 

[m]  

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq, T [dB]   

Den – LAeq,16h 

Rok 2000 
Stávající stav 

2018 

Rok 2040 bez 

záměru 

(nulová var.) 

Rok 2040 se 

záměrem 

(aktivní var.) 

Změna v dB 

aktivní / nulová 

Stanovené 

hygienické 

limity 

10 
2,0 54,0 55,9 56,9 57,3 + 0,4 60 
5,0 54,1 56,0 57,0 57,4 + 0,4 60 

11 2,0 57,1 57,6 58,5 58,8 + 0,3 60 

12 
2,0 62,0 61,2 62,0 62,1 + 0,1 64* 
5,0 62,0 61,2 62,0 62,1 + 0,1 64* 

13 
2,0 60,7 63,4 64,1 64,1 0 60 
5,0 60,7 63,4 64,1 64,1 0 60 

14 
2,0 57,1 57,3 67,7 57,9 + 0,2 60 
5,0 57,1 57,3 57,7 57,9 + 0,2 60 

Tučně vyznačené vypočtené hodnoty LAeq,T překračují stanovený hygienický limit 

* Jedná se o hygienický limit pro starou hlukovou zátěž. Obecně platí, že limitní hodnota LAeq,T  stanovená na základě prokázání 

staré hlukové zátěže pro denní i pro noční dobu je o 2 dB vyšší než hodnota LAeq,T před 1.1. 2001. 

 
Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v příloze č. 2 této hlukové studie. 
 
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 10: 
Vzhledem k tomu, že daný RB je výrazněji než automobilovou dopravou na silnici III/32219 ovlivňován 
automobilovou dopravou na silnici II/333 je zde stanoven pro denní dobu hygienický limit LAeq,16h = 60 dB. Toto 
konstatování bylo ověřeno kontrolním výpočtem, a to kdy jak ve variantě stávajícího stavu, tak ve variantě 
aktivní výhledové varianty. I přes navýšení hodnoty LAeq,T z automobilové dopravy na veřejných komunikacích 
o + 0,4 dB, které vyvolá provoz posuzovaného záměru, nebude stanovený hygienický limit v daném RB 
překročen. 
 
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 11: 
Vzhledem k tomu, že daný RB je ovlivňován především automobilovou dopravou na silnici II/333 je zde 
stanoven pro denní dobu hygienický limit LAeq,16h = 60 dB. I přes navýšení hodnoty LAeq,T z automobilové 
dopravy na veřejných komunikacích o + 0,3 dB, které vyvolá provoz posuzovaného záměru, nebude 
stanovený hygienický limit v daném RB překročen. 
 
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 12: 
Porovnáním jednotlivých stavů v tabulce č. 12 lze konstatovat, že v RVB č. 12 nedochází od roku 2000 
do roku 2040 (s provozem záměru) k akusticky významnému zhoršení hlučnosti (hodnota navýšení není vyšší 
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jak 2,0 dB), a přitom v roce 2000 zde byl překračován základní hygienický limit LAeq,16h = 60 dB v denní době, 
tudíž lze pro posouzení dopravy u této obytné zástavby charakterizované RB 12, situované v blízkosti 
komunikace II/333 využít korekci na starou hlukovou zátěž, tzn. max. limit LAeq,16h = 70 dB pro denní dobu 
ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve smyslu pozdějších předpisů. Konkrétní stanovený hygienický limit je uvedený ve výše uvedené tabulce. 
Tento výše uvedený hygienický limit není v hodnocených variantách, dle provedených výpočtů, překračován, a 
to i přes navýšení hodnoty LAeq,T z automobilové dopravy na veřejných komunikacích o + 0,1 dB oproti nulové 
variantě roku 2040, které vyvolá provoz posuzovaného záměru.  
 
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 13: 
Porovnáním jednotlivých stavů v tabulce č. 12 lze konstatovat, že v RVB č. 13 dochází od roku 2000 do roku 
2040 (s provozem záměru) k akusticky významnému zhoršení hlučnosti (hodnota navýšení je vyšší jak 2,0 
dB). Tudíž v daném úseku není možné přiznat starou hlukovou zátěž. Vzhledem k tomu, že daný RB je 
ovlivňován automobilovou dopravou na silnici II/333 je zde tedy stanoven pro denní dobu základní hygienický 
limit LAeq,16h = 60 dB, který je ale ve všech hodnocených variantách překračován. Provoz projektovaného 
záměru však díky vysoké intenzitě především nákladní automobilové dopravy v daném úseku komunikace 
nezpůsobí změny hodnot LAeq,T. Vypočtená změna mezi aktivní a nulovou variantou je nulová. 
Pozn.: Výpočet rozdílu byl proveden také pro rok 2022 kde rozdíl nulové a aktivní varianty byl také nulový. 
Vypočtená hodnota pro rok 2022 je 63,6 dB pro obě varianty. 
 
Hodnocení plnění hygienických limitů a změn vyvolaných provozem záměru pro RB č. 14: 
Vzhledem k tomu, že daný RB je ovlivňován především automobilovou dopravou na silnici II/323 je zde 
stanoven pro denní dobu hygienický limit LAeq,16h = 60 dB. I přes navýšení hodnoty LAeq,T z automobilové 
dopravy na veřejných komunikacích o + 0,2 dB, které vyvolá provoz posuzovaného záměru, nebude 
stanovený hygienický limit v daném RB překročen. 
 
Hodnocení vlivu dopravy vyvolané provozem projektovaného záměru 
Celkově lze konstatovat, že změny hlukové situace v hodnoceném okolí v důsledku realizace posuzovaného 
záměru nejsou v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
9 Uvážení nejistot  

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 12.00 Profi12 (č. licence 6079), který umožňuje 
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území.  
Použitá verze programu HLUK+ obsahuje především implementaci metodického materiálu „Výpočet hluku 
z automobilové dopravy – Manuál 2011“ autorizovaného ŘSD ČR. Do této verze jsou implementovány TP 
189, II. vydání (Technické podmínky MD ČR – schválené s účinností od 6. června 2012) a TP 219, II. vydání 
(Technické podmínky MD ČR – schválené s účinností od 12. října 2012).  
Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 2,0 dB. 
 
Při výpočtu je uvažován odrazivý terén. Histogram směr a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován.  
Vzhledem k tomu, že se při měření odpočítává odraznost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2 popř. 
dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-
32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po korekci na odraz fasády, což umožňuje 
použitá verze výpočtového programu. 
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Model pro výpočet hluku byl vypracován na základě důkladného průzkumu dané lokality a mapových podkladů 
v daném měřítku. Pro přesnost výpočtu byly použity podkladové mapy ve formátu dwg načtené 
do výpočetního programu HLUK +.  
Skutečnou hlukovou situaci při těžbě v rozšířené části dobývacího prostoru bude možné ověřit až přímým 
měřením hladin akustického tlaku A. 
 
 

10 Závěr  
Hluk z provozu samotného posuzovaného záměru – přípravných prací a vlastní těžby štěrkopísku 
v I. etapě v dobývacím prostoru Lohenice IV (stroje a zařízení, provoz na neveřejné účelové komunikaci) 
na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru okolních hlukově chráněných objektů a v chráněném 
venkovním prostoru situovaných v blízkosti místa těžby nepřekročí hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku A pro denní dobu (tj. limit LAeq,8h = 50 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  
V rámci těžby je však nutné respektovat protihluková opatření blíže specifikovaná v kap. 7.3 této hlukové 
studie. 
 
Automobilová doprava vyvolaná realizací posuzovaného záměru vyvolá změny v okolí příjezdových 
komunikací max. v řádech desetin decibelu (od 0 do +0,4 dB). Přičemž tam, kde jsou překračovány stanovené 
hygienické limity jsou změny mezi aktivní a nulovou variantou, díky vysokému podílu stávající nákladní 
dopravy, nulové. Hodnocení automobilové dopravy vyvolané provozem posuzovaného záměru je podrobně 
uvedené v kap. 8 této hlukové studie.  
 
Celkově lze konstatovat, že změny hlukové situace v hodnoceném okolí v důsledku realizace posuzovaného 
záměru nejsou v rozporu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
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11 Seznam použitých zkratek 
BUS autobus 
č. číslo 
č.j. číslo jednací 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIA Český institut pro akreditaci 
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
č.p. číslo popisné 
ČVÚT České vysoké učení technické 
DOD dodávka 
DP dobývací prostor 
CHVPS chráněný venkovní prostor stavby 
J jih, jižní 
JV jihovýchod, jihovýchodní 
JZ jihozápad, jihozápadní 
kap.  Kapitola 
LAeq,T ekvivalentní hladina akustického tlaku A 
LpA,5 hladina akustického tlaku v 5-ti metrech 
LV lehká vozidla 
MD ministerstvo dopravy 
MM místo měření 
MO motocykl 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 
NA nákladní automobil 
NP nadzemní podlaží 
NS nákladní souprava 
NV Nařízení vlády 
OA osobní automobil 
p.č. parcelní číslo 
PHO protihlukové opatření 
POPD plán otvírky přípravy a dobývání 
odnětí PUPFL  odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 
RB referenční bod 
RPDI roční průměr denních intenzit 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
S sever, severní 
SV severovýchod, severovýchodní 
tech. postup technický postup 
TP technický postup 
TV těžká vozidla 
V východ (východní) 
var. varianta 
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Příloha 1 

 
Vykreslení hlukových pásem z realizace přípravných prací a z vlastní těžby  

(stroje a zařízení, provoz na neveřejné účelové komunikaci),  
den 
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Těžba v rozšířeném DP, varianta 1a bez opatření - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 

 
 

Těžba v rozšířeném DP, varianta 1a s opatřením - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 
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Těžba v rozšířeném DP, varianta 1b bez opatření - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 

 
 

Těžba v rozšířeném DP, varianta 1b s opatřením - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 
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Těžba v rozšířeném DP, varianta 1c - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 

 
 

Těžba v rozšířeném DP, varianta 2a - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 
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Těžba v rozšířeném DP, varianta 2b - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 

 
 

Těžba v rozšířeném DP, varianta 2d  - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 
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Těžba v rozšířeném DP, varianta 2c bez opatření - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 

 
 

Těžba v rozšířeném DP, varianta 2c s opatřením - hluková pásma ve výšce 5,0 m nad terénem – den 
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Příloha 2 

 
Vykreslení hlukových pásem z automobilové dopravy  

na veřejných komunikacích,  
den 
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Lokalita Živanice 
 

Nulová varianta roku 2040 - hluková pásma ve výšce 2,0 m nad terénem – den 

 
 

Aktivní varianta roku 2040 - hluková pásma ve výšce 2,0 m nad terénem – den 
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Lokalita Břehy 
 

Nulová varianta roku 2040 - hluková pásma ve výšce 2,0 m nad terénem – den 

 
 

Aktivní varianta roku 2040 - hluková pásma ve výšce 2,0 m nad terénem – den 
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Lokalita Rohovládova Bělá 
 

Nulová varianta roku 2040 - hluková pásma ve výšce 2,0 m nad terénem – den 

 
 

Aktivní varianta roku 2040 - hluková pásma ve výšce 2,0 m nad terénem – den 
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Příloha 3 

 
Protokoly z akreditovaného měření hluku, Ekologická laboratoř Empla 

(protokol o zkoušce č. F121/2018) 





 hluku v 121/2018 
 

2 

1.  
 . 461/2018 si   r.o., 

, 190 00 Praha 9 v 
v  chr toru stavby. 

2  
 

 od 06 00 h do 14 00 h  

   
Meteorologi   

 6:30 12:00 
teplota vzduchu ( ) 14 22 

 vlhkost vzduchu (%) 74 51 
(hPa) 1020 1021 

s-1)   
 -  
   

 ne ne 
   

1, v    
3 m . 

- sondy jsou 
  B Calibr, 

spol. s  

2.2  
3 v souladu s  

-1 Akustika  Popis, m  
iny a postupy  

-2 Akustika  Popis, m  
 

   
 

2.3  
 258/2000 Sb. 

 
272/2011 , 

ve zn . 
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2.4  

  platnost kalibrace  
z  T232566 28. 02. 2019 

mikrofon CESVA C-130 11205 28. 02. 2019 
k CESVA CB006 901124 14. 09. 2018 

- -  EN 60 804.  

 
 

 

 
3.1 POPIS ZDROJE HLUKU A  

v ch
by  na silnici II/333. 

TAB. 1 Popis zdroje hluku  

lokalita  

 
 

 
staveb )  

 va na silnici II/333 ( ) a silnice 
  

doba provozu   doba 

 ,  
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3.2  

TAB. 2  

hluku 
 

standardu 

   
A90) 

 hodnoty  

  

  do 14 h (8 hodin v  

nastaven   charakteru hluku  

 
-  
- 

tak, kolmo k silnici II/333 

    

TAB. 3    

 doba vozidla vozidla vozidla s 
 

autobusy motocykly celkem 

1 06 - 14 h 1983 326 82 13 48 2452 

 
(km/h) 64 56 46 - 

TAB. 4   

 doba osobn
vozidla vozidla vozidla s 

 
autobusy motocykly celkem 

2 06 - 14 h 2203 317 81 13 47 2661 

 
(km/h) 69 58 47 - 

TAB. 5 Intenzita pravy na silnici III/32219 v  

 doba vozidla vozidla vozidla s 
 

autobusy motocykly celkem 

3 06 - 14 h 656 31 1 0 21 709 

 
(km/h) 56 49 39 - 

provozu Sierzega SR 4.  
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TAB. 6  U  ho a 

 u   

 stavby 

1 

 96, 533 42                
(na  )  2 m od  
domu (  ) 

 silnice II/333   - enost osy silnice k  m;  
                                    silnice 7,5 m;  pruhy; povrch vozovky 
                                    av vozovky  

silnice III/32219 - enost osy silnice k  m  
                                    silnice 6,5 m;  povrch vozovky 
                                    

3,0 m 

 
OBR. 1  situace, u ho a  

 
x   
o  , 2, 3  
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3.3   TLAKU  

   objekt k bydlen     

 viz TAB. 6 a OBR. 1 

m  -   II/333 
-    

zdroje hluku 
 

-   oprava 
-   
     

charakter hluku  

 

 LAeq,T LAmin LAmax LAmaxp LA 99 LA 90 LA 50 LA 10 LA 1 
[hodin] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 

 DOBA                                                                                                       (06  14 h) 

8 59,9 32,6 78,4 93,2 37,4 45,4 57,1 64,2 67,2 

 
 LAeq,T 
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3.4    
 = 1,7 dB 

 
hluku v  

 
3.5   ODNOT LAeq,T  (dB) 

- 14 h 

TAB. 7   hodnoty LAeq,T, korekce  

 1 

n
hodnoty  

zdroj LAeq,T   [dB] 59,9 
1) LA90 [dB]  45,4 

L [dB] LAeq,T   zdroje a LAeq,T   po  14,5 

K1 [dB] korekce na 2) 0,0 

K2 [dB] korekce 3)  2,0 

n Aeq,T  [dB] 
 

LAeq,8h = LAeq,T - K1 - K2  
57,9 7 

1) vzhledem k  
         
       LAeq,T LA90 
2)  

1 = - 10 log ( 1 - 10 - ) 
3) -2:2009) 
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4. IMITY 
 ve 

  
  

Aeq,T = 50 dB a 

  
 

1: Korekce pr  272/2011 Sb.  

 
Korekce [dB] 

1) 2) 3) 4) 

 
 

-5 0 +5 +15 

 
 

0 0 +5 +15 

 
 

0 +5 +10 +20 

  
 

10 dB, s 
-5 dB. 

1)  

 
 

k  
 

2)   
 

 
3)   

v , kde hluk z  dopravy na 
 

 
4)  
 

    dopravy na 
 -

-12 dB. 
Pozn.: Za hluk s  
tlaku v 

 
tomto  

Aeq,T 
tabulky v  1 k 2/2011 Sb.  Hlukem s 
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5. ZKRATKY 
LAeq,T -  
LAmin -  
LAmax - m  
LAmaxp -  
LA1-99 - -  

6  
 

v 272/2011 Sb.  
 

 akust
v 6 00 h do 14 00 h po dobu 8 h 
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  Aeq,1h [
mikrofonu a nej  

 1  (silnice II/333 - o  

 LAeq,1h   intenzita dopravy 

[hod]  [dB]  OV NV NVsN BUS MOT  

06:00 - 07:00 60,3 352 29 11 2 4 398 

07:00 - 08:00 60,8 300 36 15 5 5 361 

08:00 - 09:00 60,2 238 54 10 1 3 306 

09:00 - 10:00 59,8 213 49 11 1 5 279 

10:00 - 11:00 59,2 229 51 7 1 7 295 

11:00 - 12:00 59,1 193 34 7 0 2 236 

12:00 - 13:00 60,0 219 41 11 2 11 284 

13:00 - 14:00 59,8 239 32 10 1 11 293 
 

2  II/333 (  

 intenzita dopravy 

[hod]  OV NV NVsN BUS MOT  

06:00 - 07:00 387 26 11 2 6 432 

07:00 - 08:00 311 34 14 5 6 370 

08:00 - 09:00 239 51 10 1 3 304 

09:00 - 10:00 232 48 11 1 2 294 

10:00 - 11:00 269 47 7 1 5 329 

11:00 - 12:00 245 36 7 0 5 293 

12:00 - 13:00 246 40 11 2 8 307 

13:00 - 14:00 274 35 10 1 12 332 
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 intenzita dopravy 

[hod]  OV NV NVsN BUS MOT  

06:00 - 07:00 103 3 0 0 2 108 

07:00 - 08:00 117 6 1 0 3 127 

08:00 - 09:00 81 3 0 0 0 84 

09:00 - 10:00 65 5 0 0 3 73 

10:00 - 11:00 69 6 0 0 2 77 

11:00 - 12:00 69 3 0 0 3 75 

12:00 - 13:00 67 2 0 0 5 74 

13:00 - 14:00 85 3 0 0 3 91 
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   00 h do 2200 h)  

 doba vozidla vozidla vozidla s 
 

autobusy motocykly celkem 

1 06 - 22 h 3545 460 140 24 71 4240 

2 06 - 22 h 4109 433 136 24 70 4772 

3 06 - 22 h 1398 49 4 0 21 1472 
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3    

 


	Tezba Lohenice_HS s podpisem 11082018
	Protokol z mereni potvrzeny.pdf

