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Úvod

Tato studie je součástí a samostatnou přílohou Oznámení záměru podle zákona č.
100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí.
Studie je zpracována dle doporučených metodik (Bajer, 1997; Liberko, Ládyš, 2011).
V akustické studii je hodnocena těžba stavebního kamene a související expedice na
akustickou situaci u nejblíže položených objektů resp. v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění.
Studie je rozdělena do dvou částí. V první části je hodnocena hluková zátěž z dopravy na
používaných veřejných komunikacích v souvislosti s expedicí vytěžené suroviny a v části
druhé pak hluk z provozu, tedy samotné těžby, úpravy suroviny a souvisejících činností.
Studie provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s hygienickými limity uvedenými v
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění.

2

Základní údaje o záměru
2.1

Charakteristika záměru

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru (DP) Lešany na výhradním ložisku
nevyhrazeného nerostu stavebního kamene Lešany (B3026400) a následná hornická činnost
(HČ) spočívající v dobývání stavebního kamene na tomto ložisku.
Lom bude roztěžen celkem ve dvou těžebních etážích s výškovými úrovněmi počev 310
a 295 m n.m a v jedné skrývkové etáži.
Vlastní těžba a zpracování kameniva bude rozdělena do dvou fází lišících se zejména
technologii zpracování vytěžené suroviny:
1. Úvodní fáze v trvání do 3 let bude představovat otvírku a postupné roztěžování lomu.
Během této fáze budou odlesněny cca 2/3 celého prostoru těžby. Budou probíhat skrývkové
práce, přičemž materiál ze skrývek bude jednak použit pro vybudování prostoru pro zázemí,
z části bude deponován na plochách pro deponie, a z části bude po případné úpravě
expedován jako kamenivo, kamenivo horší jakosti nebo technická zemina, materiál pro
zásypy apod. Postupně bude zahajována těžba a úprava vlastní suroviny. V této fázi se počítá
s mobilní úpravárenskou linkou umístěnou přímo v lomu, avšak postupně se bude dokončovat
prostor zázemí a bude se zde instalovat semimobilní úpravárenská linka.
2. Běžná fáze s dobou trvání mezi 3. a 20. rokem bude představovat typickou situaci
těžby a úpravy suroviny. V této fázi bude dobudováno zázemí lomu, kam bude umístěna
technologická linka s elektrickým pohonem. V této fázi bude ještě postupně dokončována
těžba a zpracování skrývek a postupně bude probíhat těžba suroviny na jednotlivých etážích.
Plošný rozsah:
Plocha navrženého dobývacího prostoru (DP) Lešany: 192 418,5 m2 (19,24 ha)
Plocha hornické činnosti (těžby) v DP Lešany: 8,04 ha
Zábor ostatních ploch (zázemí + deponie + cesta): cca 3,0 ha
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Množství vytěžitelných zásob suroviny:
Posuzovaný návrh těžby uvažuje s maximálním množstvím 2 302 000 m3 vytěžitelných
zásob suroviny, což činí 5 755 000 t.
Výše těžby
Průměrná roční kapacita těžby je plánovaná ve výši 300 000 t suroviny.
Časový rozsah:
Při průměrné roční těžbě 300 000 t kameniva bude doba trvání těžby v navrženém
rozsahu necelých 20 let.
Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové těžby stavebního
kamene.
Rozpojování horniny bude prováděno trhacími pracemi velkého rozsahu – pomocí
clonových odstřelů. Rubanina bude nakládána pásovým rypadlem na nákladní automobil nebo
dampr, který ji bude odvážet do úpravny. Pro dopravu rubaniny v lomu z jednotlivých etáží
do násypky primárního drtiče budou sloužit zpevněné technologické komunikace s
vybudovanými sjezdy na jednotlivé etáže.
Surovina bude upravována na jednotlivé výrobky (drcené kamenivo) v úvodní fázi
přímo v lomu v běžné fázi v ploše zázemí, a to pomocí mobilní, či semimobilní úpravárenské
linky zahrnující v úvodní fázi 2 stupně a v hlavní fázi 3 stupně drcení a třídění kameniva.
Expedice bude zajištěna nákladními automobily z prostoru zemních skládek kameniva
umístěných u úpravárenské linky. Drcené kamenivo bude odpovídat požadavkům některé
jakostní třídy ČSN EN 12620, 13043, 13139, 13242 a 13450. Předpokládá se výroba
drceného kameniva v zrnitostních frakcích 0/2, 0/4, 2/5, 4/8, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32,
32/63, 0/16, 0/32, 0/63, 63/125, dále pak lomový kámen. Skladba produktů může být měněna
na základě poptávky a požadavků odběratelů.
Expedice bude realizována nákladními automobily po lomových komunikacích k nově
vybudovanému výjezdu na silnici II/105.
Jeden z důvodů, proč nebylo výhradní ložisko Lešany dosud průmyslově využíváno,
byla absence potřebné dopravní infrastruktury pro odvoz kameniva. Vzhledem k tomu, že
v rámci rozvoje dálniční sítě v ČR se počítá s výstavbou dálnice D3, jejíž trasa je plánována
v blízkosti ložiska, tento důvod do budoucna pomine.
Polohu ložiska tedy lze hodnotit jako výhodnou právě vzhledem k jeho umístění
v blízkosti dálnice D3. Kamenivo z ložiska Lešany může sloužit pro výstavbu dálnice D3.
Bude tak minimalizována délka dovozových tras a s tím spojené ekonomické náklady a
negativní environmentální vlivy dopravy. Po dokončení dálnice D3 bude DP Lešany ležet
v ideální poloze u dopravní infrastruktury nejvyššího řádu, což opět umožní expedici
kameniva s minimalizací negativních dopadů. Dopady spojené s dopravou jsou přitom při
přepravě hromadných substrátů, jako je kamenivo, ty nejvíce problematické. Minimalizace
délky dopravních tras a jejich přemístění na dálniční síť je z hlediska environmentálních vlivů
nanejvýš žádoucí.
2.2

Umístění záměru

Navržený dobývací prostor, tvořený nepravidelným devítiúhelníkem, je situován při
silnici II/105 v úseku Kamenný Přívoz – Netvořice mezi obcemi Kamenný Přívoz,
Hostěradice, Krňany a Lešany. Ložisko Lešany tvoří zalesněné návrší s názvem Holé vršky
umístěné mezi zmíněnou silnicí a bezejmenným potokem – levobřežním přítokem Sázavy, na
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kterém je při úpatí návrší vybudován Mošťanský rybník. Pozemky nacházející se
v navrženém DP náleží mezi pozemky určení plnění funkcí lesa (PUPFL).
Terénní elevace se směrem severovýchodním, východním až jižním svažuje poměrně
mírně, naopak jihozápadní až severní svahy do mělkého údolí zmíněného potoka jsou
příkřejší. Maximální výšková kóta přibližně uprostřed ložiska Lešany je 346,8 m n.m. Nejníže
je hranice DP situována na severozápadním okraji v prostoru nad Mošťanským rybníkem, a to
cca 296 m n. m. Naopak nejvýše se nachází jihovýchodní okraj DP – cca 332 m n. m
Asi 120 m od hranice ložiska a pouze 10 m od navrhované hranice DP se nachází
silnice 2. třídy II/105. Záměr předpokládá napojení DP novým sjezdem přímo na tuto silnici
pomocí krátké účelové komunikace při východním okraji DP. Silnice II/105 umožní napojení
na síť veřejných komunikací, avšak záměr je dále vázán na výstavbu a dokončení plánované
dálnice D3, která umožní expedici suroviny.
Kraj:

Středočeský (kód kraje NUTS3: CZ020)

Okres:

Benešov (kód okresu: 3201, NUTS4: CZ0201)

Obec s rozšířenou působností: Benešov (kód ORP: 27, kód podle ČSÚ: 2101)
Obec:

Lešany (kód obce MMR: 080381, kód obce ČSÚ: 530051)

Katastrální území:

Lešany nad Sázavou (kód KÚ: 680389)

Poloha záměru je znázorněna na následujících obrázcích.
Obrázek č. 1: Orientační zákres záměru v širších vztazích (podklad ČUZK)
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Obrázek č. 2: Poloha záměru v ortofotomapě (podklad ČUZK)

2.3

Akustická situace v současnosti

Při prohlídce lokality byla posouzena současná akustická situace v prostoru plánovaného
lomu a v okolním chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Širší okolí ložiska je akusticky klidné.
V blízkosti zájmového území je jediným zdrojem hluku silnice II/105. Silnice II/05
společně s II/106 ovlivňují hlučnost zejména v obci Kamenný Přívoz. Toto území nebude
akusticky posuzovaným záměrem ovlivněno, nepočítá se ani s trasou expedice po stávajících
trasách silnice II/105 a 106 v Kamenném Přívoze.
Vzhledem k tomu, že otevření lomu v DP Lešany je vázáno alespoň na zahájení výstavby
dálnice D3 a počítá se s tím, že odvozové trasy nebudou procházet obytnou zástavbou, nemá
v podstatě smysl blíže stávající (2016) akustickou situaci charakterizovat.
2.4

Akustická situace v době realizace záměru

V době, kdy bude záměr v provozu, bude pozaďová akustická situace v širším okolí od
současné výrazně odlišná. V území bude budován a následně zprovozněn nový významný
liniový zdroj hluku – dálnice D3. V období výstavby D3 budou zdroje hluku rozmístěny po
celé délce trasy s koncentrací v prostoru jednotlivých zařízení staveniště. Situace dálnice D3 a
základní informace k postupu a organizaci výstavby jsou uvedeny v dokumentaci EIA
v kapitole B.II.4. Údaje jsou převzaty z materiálů ŘSD (2015) a z dokumentace EIA pro D3
(Čapek, 2010).
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První 3 úseky dálnice D3 (směrem od silničního okruhu okolo Prahy) jsou označeny
takto:
•

0301: SOKP – Jílové,

•

0302: Jílové – Hostěradice,

•

0303: Hostěradice – Václavice.

Předpokládaná trasa dálnice D3 včetně souvisejících komunikací v okolí DP Lešany je
znázorněna na následujícím obrázku. Situace zobrazuje úsek převážně mezi mimoúrovňovou
křižovatkou (MÚK) Hostěradice, kde se napojuje přeložka silnice II/106 a MÚK Netvořice
s napojením silnice II/105. Jedná se o severní část úseku 0303.
Obrázek č. 3: Trasa D3 – ŘSD 2010 (www.dalnice-d3.cz)

N

MÚK
Hostěradice

MÚK
Netvořice

Výše uvedený obrázek obsahuje 3 barevně odlišené varianty dálnice označené Z1
(červená), Z2 (modrá) a Z3 (fialová). V prostoru mezi oběma zmíněnými MÚK bude
budována varianta Z1 (červená), která zde zahrnuje též 3 tunely. Severně od MÚK
Hostěradice (směrem k Jílovému) se bude jednat o variantu Z2 (ŘSD, 2015).
Z výše uvedeného obrázku je dále zřejmé, že kromě vlastní dálnice D3 vzniknou i nové
trasy silnic 2. třídy. Jednak půjde o přeložku silnice II/106, která bude tvořit jihovýchodní
obchvat Hostěradic a jižně od tohoto sídla bude prostřednictvím MÚK Hostěradice napojena
na D3. Další důležitá a k záměru ještě blížeji umístěná bude přeložka silnice II/105. Ta
propojí stávající silnici II/105 cca od prostoru hráze Mošťanského rybníka k přeložce silnice
II/106 přibližně v trase stávající asfaltové místní komunikace ve vlastnictví obce Kamenný
Přívoz.
V rámci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje je stavba dálnice D3 včetně
MÚK Hostěradice, MÚK Netvořice a přeložky II/106 vedena jako veřejně prospěšná stavba
(VPS) D005. Přeložka silnice II/105 je pak vedena jako VPS D072.
-9-

DOKUMENTACE
Stanovení DP Lešany a hornická činnost na výhradním ložisku Lešany

Příloha č.1
AKUSTICKÁ STUDIE

Situace dálnice D3 a přístupových tras je uvedena dále v kapitole týkající se dopravního
hluku.
Co se týká zařízení stavenišť D3 jako zdrojů hluku, jejich poloha v blízkosti DP Lešany,
cca mezi MÚK Hostěradice a MÚK Netvořice je uvedena v dokumentaci EIA takto:
- ZS km 13,00 plocha cca 4 000 m2 pro most, případně tunely (betonárka, drtička) s přístupem z sil.
II/105 a dále po nově realizovaném propoji II/106 a trase D3
- ZS km 14,300 plocha cca 2 000 m2 pro tunely, s přístupem od silnice II/105 a dále po nově
realizovaném propoji II/106 a trase D3 a lesní cesty
- ZS km 14,800 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, s přístupem od silnice II/105 a dále po trase D3 a lesní
cesty (nutná provizorní lesní cesta – těžká přístupnost)
- ZS km 15,900 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, s přístupem od silnice II/105 a dále po lesní cestě
(nutná provizorní lesní cesta)
- ZS km 16,500 plocha cca 2 000 m2 pro tunel, s přístupem od silnice II/105 a dále po trase D3
- ZS km 17,200 plocha cca 1 000 m2 pro MÚK, s přístupem od silnice II/105

Popis akustické situace při provozu dálnice D3 je uveden v hlukové studii zpracované
v rámci dokumentace EIA pro D3 (Čapek 2013). Hluková studie se zabývá přehledovým
posouzením výhledové akustické situace v území, které bude stavbou dálnice D3 ve
Středočeském kraji ovlivněné po jejím uvedení do provozu. Porovnává dvě navržené varianty
s příslušnými podvariantami a s nulovou variantou a předkládá možnosti řešení snížení
hlukového zatížení u přilehlé obytné zástavby. Západní koridor byl rozdělen na 7 úseků, které
jsou pro potřeby hlukové studie označeny A – G (severní A, B, C, D a jižní E, F, G). Základní
variantou, pro kterou jsou tisknuty hlukové mapy s celým územím včetně všech ovlivněných
silnic, je varianta Z1. Dále je navržena podvarianta Z2, ze které ještě v úsecích B a C vychází
další podvarianta Z3. Podvarianta Z3 tedy může v jednotlivých úsecích nahradit podvariantu
Z2.
Pro posouzení jednotlivých variant byly zvoleny body:
1. - u obytné zástavby podél ovlivněných silnic v řešeném území,
2. - u obytné zástavby podél jednotlivých navržených koridorů, kde by vlivem dálničního
koridoru docházelo k překročení hygienických limitů hluku a byly zde navrženy protihlukové
stěny.
K výpočtu ekvivalentních hladin hluku v řešeném území byla použita dopravní
technologie poskytnutá hlavním inženýrem projektu. Byla převzata z prognózy CityPlan z
prosince 2007, která zahrnuje kromě obou uvažovaných tras dálnice D3 i celou silniční síť
mezi dálnicí D1 a rychlostní komunikací R4 pro roky 2006 – 2030. Pro možnost posouzení
rozdílů mezi stavem bez výstavby a případně realizovanou dálnicí byla dopracována i
prognóza varianty 0, tj. bez výstavby dálnice.
Výstupem jsou hlukové mapy s průběhem izofon ve výšce 4 metry nad terénem. Součástí
výpočtu jsou i tabulky hodnot ekvivalentních hladin hluku v jednotlivých bodech výpočtu,
které jsou uvedeny v tabulkách a jejichž poloha je zanesena v hlukových mapách. Pro
zjednodušení jsou vykresleny hlukové mapy pouze v noční době s protihlukovými stěnami.
Stav bez realizace protihlukových stěn podél nově navržené dálnice by nebyl možný.
Hodnoty pro denní dobu a pro stav bez protihlukových stěn jsou uvedeny v tabulkách
s výpočtovými body. Lze tedy určit účinnost jednotlivých navržených stěn.
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Obrázek č. 4: Hluková studie - hluk z dopravy, noční doba, varianta Z1, rok 2030 (Čapek, 2010)
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Úsek B (Jílové u Prahy – Vojtěchov, tj. v okolí DP Lešany) podle hlukové studie zahrnuje
úseky 0302 i 0303 dle aktuálního členění ŘSD, a proto se bude z části realizovat ve variantě
Z2 a zčásti ve variantě Z1.
Pro západní koridor byly pro všechny podvarianty namodelovány protihlukové stěny,
které mají orientační výšku 5 m (na významných mostech 2 m). Pro variantu Z1 jsou v úseku
B navrženy 2 stěny po obou stranách mostu přes Sázavou, celková délka stěn na mostě je
1060 metrů. Dále je zde navrženo 7 stěn o celkové délce 2940 metrů. V jednom výpočtovém
bodě nebylo možné pouhým návrhem protihlukové stěny dodržet hygienický limit hluku. V
dalším stupni dokumentace bude v těchto místech nutné provést podrobné posouzení s
návrhem dalších protihlukových opatření. U varianty Z2 jsou v úseku B také navrženy 2
protihlukové stěny po obou stranách mostu přes Sázavou, celková délka těchto stěn je 1380
metrů. Dále je zde navrženo 5 stěn o celkové délce 2080 metrů. U dvou bodů je i přes návrh
protihlukových stěn překročen hygienický limit hluku.
V následujících tabulkách jsou uvedeny numerické hodnoty vypočtené ekvivalentní
hladiny hluku pro úsek B v podvariantě Z1 i Z2, a to bez návrhu protihlukových stěn (PHS) a
s návrhem PHS. Jsou uvedeny hodnoty pro denní a noční dobu.
Vzhledem k tomu, že grafické vyjádření hluku z D3 pro denní dobu není v hlukové studii
k dálnici D3 k dispozici, je třeba hodnoty pro denní dobu odvodit z rozdílu denní a noční
doby. Tento rozdíl je v úseku B cca 5,7 dB.
Tabulka č. 1: Numerické výsledky výpočtu hluku pro dálnici D3 v úseku B, podvariantu Z1 (Čapek, 2010)
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Tabulka č. 2: Numerické výsledky výpočtu hluku pro dálnici D3 v úseku B, podvariantu Z1 (Čapek, 2010)

Z výše uvedeného je zřejmé, že dálnice D3 bude částečně akusticky ovlivňovat vlastní
území DP Lešany. V noční době (kdy nebude v provozu lom) se ekvivalentní hladina hluku
z dopravy bude pohybovat v DP Lešany okolo hodnot 40 – 47 dB. V denní době tedy lze
uvažovat s hodnotami cca 46 – 53 dB.
Dále je z tabulek zřejmé, že hluk z dopravy z dálnice D3 ve všech bodech ve variantě
s protihlukovými stěnami s rezervou vyhoví hygienickému limitu v denní dobu (60 dB), tj.
v době, kdy bude v provozu expedice z lomu.
Otázka hlukového pozadí či kumulace hluku způsobeného záměrem s hlukem z dálnice
D3 je podrobněji komentována dále v textu.
2.5

Princip posouzení, přehled variant

Technické řešení záměru vychází z ložiskové situace v DP a je limitováno též báňsko
technickými a technologickými faktory.
Dopravní řešení je dané napojením na dopravní infrastrukturu, konkrétně silnici II/105 a
dále pak vztahem k připravované stavbě dálnice D3.
Při posuzování dopadů záměru na životní prostředí jsou uvažovány dvě varianty, a to
varianta projektová – počítá s realizací záměru a nulová – při níž nedojde k uskutečnění
záměru.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou (nikoli variantou záměru). Popisuje
stav v případě, že nedojde k vydání povolení hornické činnosti, jak je popisováno ve variantě
projektové a těžba nebude zahájena. Varianta slouží k porovnání vlivů souvisejících
s realizací záměru (hluk, znečištění ovzduší, doprava, krajinný ráz atd.), resp. pro stanovení
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jejich kvalitativních a kvantitativních rozdílů a vyhodnocení celkové významnosti vlivů
varianty projektové.
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav, kdy dojde k realizaci záměru. Bude
stanoven dobývací prostor a dále prováděna těžba stavebního kamene dle nového povolení
HČ. Těžba bude pokračovat popsaným průběhem realizace a technologickým řešením.
Účelem studie je výpočet akustických imisí v chráněných venkovních prostorech staveb a
v chráněných venkovních prostorech a srovnání těchto hlukových imisí u varianty projektové
a nulové. Z rozdílu hlukových imisí je pak stanovena významnost akustických vlivů. Zároveň
je problematika řešena ve vztahu k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění a k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.

3

Hygienické limity hluku

Hluk je významným fyzikálním faktorem negativních vlivů na životní prostředí a je
jednou z podmiňujících okolností pro možné využití území i vnitřních prostorů ze zdravotních
hledisek. Z těchto důvodů jsou hlukové vlivy sledovány a pro různé způsoby využívání území
i vnitřních prostorů jsou také hlukové hodnoty platnými právními předpisy limitovány
(nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).
Slyšitelné kmitočty začínají u 16 Hz – 20 Hz a končí mezi 16 kHz – 20 kHz. Platí to pro
sluch zdravého mladého člověka. Směrem k nízkým frekvencím se citlivost sluchu výrazně
snižuje. Nejnižší slyšitelné tóny musí mít o 60 – 70 dB vyšší hladinu intenzity, aby byly
vnímány stejně hlasitě jako tón 1 000 Hz.
Z této vlastnosti sluchu vychází váhový filtr A, který obsahuje pro jednotlivá frekvenční
pásma mezinárodně normované váhové korekce. Hodnoty měřené s použitím váhového filtru
A se blíží sluchovému vjemu člověka a nazývají se hladiny akustického tlaku A, označujeme
je LA a vyjadřujeme v jednotce decibel [dB] (Vaverka a kol, 1998).
3.1

Právní požadavky

Hygienické limity se stanovují v souladu s ustanovením Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které je prováděcím právním
předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví.
Podle §30 odst 1. zákona č. 258/2000 Sb. platí, že osoba, která používá, popřípadě
provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,
správce, popřípadě vlastník pozemní komunikace, provozovatel, popřípadě vlastník dráhy,
osoba, která je pořadatelem veřejné produkce hudby a nelze-li pořadatele zjistit, pak osoba,
která k pořádání veřejné produkce hudby poskytla stavbu, jiné zařízení nebo pozemek a dále
provozovatel provozovny a dalších objektů, jejichž provozem vzniká hluk (dále jen "zdroje
hluku nebo vibrací"), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními zajistit,
aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem pro
chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory
staveb.
Podle § 30 odst. 3 se pak rozumí:
- hlukem zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví
prováděcí právní předpis.
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- chráněným venkovním prostorem nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků1 a
venkovních pracovišť. Rekreace zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického,
nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného
domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
- chráněným venkovním prostorem staveb 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 školní a předškolní výchovu a
vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
- chráněným vnitřním prostorem staveb pobytové místnost ve stavbách zařízení pro
výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a
obytné místnosti ve všech stavbách.2
3.1.1

Hygienické limity hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb (podle §12 Nařízení vlády č. 272/2011Sb.)

(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 i průměrnou hladinou 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 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 podle 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 a drahách a z leteckého provozu se přičte další
korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se

1

Dle §3 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí jsou orná půda, chmelnice, vinice, zahrady,
ovocné sady a trvalé travní porosty zemědělskými pozemky.
2

Dle §3 vyhlášky č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby se pobytovou místností rozumí místnost
nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, aby se v nich
zdržovaly osoby, Obytnou místností se rozumí část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou,
je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a
má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s možností regulace tepla, je obytnou místností.
Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými
stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. Bytem se rozumí
soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením
splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.
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rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
3.1.2

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
a v chráněných venkovních prostorech staveb (příloha č. 3 k NV č. 272/2011 Sb.)

Část A
Tabulka č. 3: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru

Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný venkovní
prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních
drahách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních
stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá
pro noční dobu dal í 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
pozděj ích 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.

Část C
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte
ze vztahů:
LCeq,T = 2,0 LCE - 93 + 10 . lg (N/N0) - 10 . lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB

(1)

pro LCE < 100 dB,

(2)

nebo
LCeq,T = 1,18 LCE - 11 + 10 . log (N/N0) - 10 . lg (T/T0)
kde N je počet impulsů za dobu T[s], N0 = 1 a T0 = 1 s.

Dále se pro účely NV č. 272/2011 Sb. mj. rozumí:
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n) starou hlukovou zátěží hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních
prostorech staveb působený dopravou na pozemních komunikacích nebo drahách, který
existoval již před 1. lednem 2001 a překračoval hodnoty hygienických limitů stanovené k
tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby,
o) uceleným úsekem pozemní komunikace nebo dráhy úsek vymezený podle jiných
právních předpisů staničením4), a není-li takto ucelený úsek vymezen, považuje se za něj
úsek homogenní z hlediska hodnocení hluku,
p) stacionárními zdroji hluku zejména stavby, objekty, provozovny a areály sloužící
průmyslové a zemědělské výrobě, obchodní a administrativní činnosti a službám, včetně
dopravy v těchto areálech, nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo
ty, jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen, dále přenosné a převozné stroje a
zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují;..
3.2
3.2.1

Důsledky pro řešení studie
Hluk z dopravy

Hygienický limit hluku (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a
příslušných korekcí dle typu chráněného prostoru a denní nebo noční doby.
Hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk z dopravy
lze doporučit následovně:
komunikace II/105 a II/106:
Denní doba (6.00-22.00 hodin)

LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB

Při použití korekce na starou zátěž:

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

komunikace D3 a nové trasy silnic II. třídy:
Denní doba (6.00-22.00 hodin)

LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB

+ 10 dB je korekce pro hluk z dopravy na silnicích I.a II. třídy
+ 20 dB je korekce pro případ staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích
3.2.2

Hluk z provozu

Pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku je hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v ostatním
chráněném venkovním prostoru stanoven pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro dobu noční
LAeq,1h = 40 dB. Tzn., že v souvislosti s prováděním těžby včetně úpravy suroviny a
vnitroareálové dopravy nesmí ekvivalentní hladina akustického tlaku A u nejbližší obytné
zástavby překročit 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
v denní době a 40 dB pro 1 nejhlučnější hodinu v noční době. Záměr však nebude v noční
době provozován.
3.2.3

Hluk z odstřelů

V DP Lešany budou v souvislosti s realizací záměru prováděny trhací práce. Vzhledem
k tomu, že se jedná o exploze výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu je při těchto odstřelech emitován vysokoenergetický impulsní hluk.
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Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h = 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h = 40 dB.
Odstřely budou probíhat pouze v denní době, přičemž během jednoho dne se uskuteční nejvýš
1 clonový odstřel.

4

Metodika výpočtu
4.1

Typy zdrojů hluku a způsob hodnocení

Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako plošné, liniové a
bodové.
Liniové (dopravní) zdroje hluku budou u hodnoceného záměru tvořeny vnitroareálovou a
mimoareálovou automobilovou dopravou, která bude zajišťovat expedici suroviny. Bodové
zdroje budou představovat jednotlivé strojní zařízení používané ke skrývkám, těžbě a úpravě
suroviny.
Z technologického hlediska je záměr složen z těchto hlavních výrobních celků:
1) skrývkové práce
2) těžba a převoz natěžené suroviny
3) úprava suroviny
4) expedice suroviny
Podstatou posuzování hluku u hodnoceného záměru je vytvoření akustického modelu,
který odpovídá skutečné situaci a výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T
v denní době. Stěžejním úkolem studie je vyčíslení hlukových imisí v referenčních bodech (v
chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb), porovnání
jednotlivých variant a následné srovnání s platnými hygienickými limity.
4.2

Výpočetní program LimA

Pro výpočet hluku z dopravy byly sestaveny modely hlukové situace pomocí programu
LimA 7812B, verze 11 (Stapelfeldt ingenieurgesellschaft mbH).
Výpočet hluku ze silniční dopravy byl proveden ve výše uvedeném výpočetním produktu
dle Francouzské národní výpočetní metody NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)
uvedená v „Arrté du 5 mai 1995 relatif au Brit des infrastructures routiéres, Journal Officiel
du 10 mai 1995, Article6“ a ve francouzské normě „XPS 31–133“. Metoda popisuje detailní
postup výpočtu hladiny hluku, které jsou v blízkosti ulic způsobeny dopravou, s přihlédnutím
k meteorologickým datům, které budou mít vliv na šíření zvuku. Parametry hlukových
emisních dat jsou zakotveny v „Guide du bruit“ s přizpůsobením k zavedení korektur, které
berou v úvahu odlišnost povrchu vozovek.
Výpočet hluku z provozu byl proveden dle ISO 9613–2 „ Akustika – Útlum při šíření
zvuku ve venkovním prostoru, Část 2: Obecné výpočetní metody“.
Všechny výše popsané metodické resp. normové výpočetní postupy patří mezi dočasné
doporučené výpočetní metody dle Směrnice EU pro hodnocení a řízení hluku ovlivňujícího
životní prostředí („DIRECTIVE 2002/49/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 25 June 2002 relating to the assesment and management of
enviromental noise“). Metoda NMPB-Routes-96 je jako národní výpočtová metodika
používána mj. ve Francii, Španělsku, Itálii, Belgii, Portugalsku a Řecku. V Česku je tato
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metodika legislativně zakotvena pro použití při strategickém hlukovém mapování vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 523/2006 Sb.
Hodnocení akustické situace dále respektuje Metodický návod pro hodnocení hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb č.j. 62545/2010-OVZ-32.3 ze dne 1.11.2010.
Hlukové imise jsou vyjádřeny pomocí ekvivalentních hladin akustického tlaku numericky
– hodnotami v zadaných referenčních bodech a graficky – plošným rozložením průběhu
křivek – izofon resp. hlukových pásem.

5

Hluk z nákladní automobilové dopravy
5.1

Analýza zatížení dopravních sítí

5.1.1

Obsluha lomu nákladní dopravou

Po úpravě budou hotové výrobky ukládány na volné zemní skládky.
Nakládání finálních výrobků ze zemních skládek na nákladní automobily při expedici
zákazníkům bude prováděno kolovým nakladačem.
Expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily odběratelů a
dopravců. Pro vážení kameniva bude umístěna do provozovny nová mostová váha. Než bude
k dispozici dostatečný prosto pro zázemí lomu, kde bude váha instalována, bude použito
vážící zařízení na nakladači.
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici II/105. Výjezd
bude možný oběma směry (severním i jižním), přičemž se počítá s expedicí na dálnice D3.
V době stavby dálnice bude možno expedovat pro potřebu její stavby, po dokončení pak bude
dálnice sloužit jako odvozová trasa k zákazníkům.
Režim expedice tedy bude zahrnovat 2 rozdílné stavy:
1. Expedice na stavbu dálnice D3.
Expedovat bude možno hotové výrobky nebo skrývku (pro zásypy, podkladní vrstvy).
Lom nebude primárně otvírán za účelem dodávek na stavbu dálnice D3, proto budou tyto
dodávky uskutečňovány pouze, pokud to bude technicky a dopravně možné. Předběžný návrh
organizace výstavby a přístupové trasy na staveniště jsou uvedeny v dokumentaci EIA
(Čapek, 2010), viz též kapitola 2.4 výše v textu. I pro dodávky na stavbu D3 (stejně jako pro
běžnou expedici) lze vyloučit průjezd obcí Kamenný Přívoz po současném mostě přes
Sázavu. Proto lze předpokládat, že na stavbu úseku 0302 bude možno dodávat pouze
v omezeném rozsahu (jen levý břeh Sázavy). Pro stavbu úseku 0303 bude možno využít
silnici II/105 i směrem na jih, kde se tato silnice po cca 1,5 km kříží s plánovanou trasou
dálnice D3 v prostoru navržené MÚK Netvořice.
Zároveň jsou jednotlivá zařízení staveniště plánována i v prostoru mezi budoucími
MÚK Hostěradice a MÚK Netvořice a cca v km 14 – 16, tj. v blízkosti lomu, je plánován i
přímý přístup od silnice II/105 s využitím provizorních lesních cest.
S dodávkami na stavbu úseků 0302 a 0303 dálnice D3 tak lze reálně počítat cca
v prvních 3 - 5 letech provozu lomu (s hrubým odhadem do 15 % disponibilního množství
suroviny z rozsahu posuzovaného záměru).
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V případě dřívějšího dokončení a zprovoznění úseků 0301, 0302 a 0303 a následné
stavby úseků 0304 a 0305 je samozřejmě možno po dokončené části dálnice D3 expedovat i
na stavbu těchto zbývajících úseků, pokud to bude pro odběratele ekonomicky výhodné.
2. Expedice ostatním odběratelům po dokončení dálnice D3
Až teprve dokončená a zprovozněná dálnice D3 umožní plnohodnotné využití suroviny
z ložiska Lešany pro široký okruh zákazníků.
Pokud nastane situace že bude zprovozněn jako první pouze úsek 0301 s 0302 včetně
MÚK Hostěradice a přeložky silnice II/105, bude možno expedovat kamenivo po D3 směrem
na sever. Po dokončení úseku 0303 pak lze uvažovat o expedici i na východ a jih
(Benešovsko), zde se však uplatní pouze menší část produkce (odhad do 10 %).
Po dokončení dálnice D3 bude DP Lešany ležet v ideální poloze u dopravní
infrastruktury nejvyššího řádu, což opět umožní expedici kameniva s minimalizací
negativních dopadů.
Z výše uvedených úvah a na základě dále provedeného hodnocení vlivů je formulován
návrh zásadních podmínek pro realizaci záměru:
1. Před zprovozněním úseků 0301 a 0302 dálnice D3 (Praha – Hostěradice) včetně MÚK
Hostěradice a související přeložky silnic II/105 a II/106 (obchvat Kamenného Přívozu)
expedovat kamenivo či skrývku z lomu jen pro účely výstavby této dálnice.
2. Před zprovozněním úseku 0303 dálnice D3 (Hostěradice – Václavice) je možno po této
dálnici expedovat jen severním směrem (Praha). Jižním a východním směrem
(Benešovsko) možno expedovat až po zprovoznění úseku 0303 dálnice D3.
3. Dodávky na stavbu dálnice D3 připustit pouze tehdy, pokud nepovedou k většímu zatížení
obyvatel v okolních obcích hlukem z dopravy, znečištěním ovzduší či jinými
souvisejícími vlivy v porovnání s jinými potenciálními zdroji kameniva.
Intenzita vyvolané dopravy
Pro posouzení vlivů spojených s dopravou je třeba znát roční množství expedice
materiálu z lomu. Vzhledem k tomu, že se bude odvážet surovina i část skrývek, je třeba
zahrnout obě tyto komodity. Zároveň však množství skrývky a množství suroviny bude
časově proměnné v důsledku postupného otvírání těžebního prostoru, proto je potřeba vytvořit
model, který bude co možná nejlépe odpovídat budoucí realitě.
Kapacity záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6 a vyplývá z nich následující:
1. – 3. rok:

průměrná expedice skrývky 130 000 t/rok
průměrná expedice suroviny 220 000 t/rok

4. – 10. rok:

průměrná expedice skrývky 50 000 t/rok
průměrná expedice suroviny 300 000 t/rok

11. – 20. rok:

průměrná expedice skrývky 0 t/rok
průměrná expedice suroviny 300 000 t/rok

Je tedy zřejmé, že průměrná expedice hmot bude mírně vyšší v prvních 10. letech, kdy
bude docházet k odvozu skrývky. Do 10. roku už budou skrývky na celé ploše odstraněny a
bude se expedovat pouze surovina.
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Maximální roční celková expedice je tedy stanovena na 350 000 t ročně. Pro tuto
hodnotu je provedeno i posouzení vlivů spojených s dopravou.
Předpokládá se expedice moderními velkokapacitními nákladními soupravami tahače
s návěsem, případně nákladního auta s přívěsem.
Tabulka č. 4: Stanovení intenzity expediční dopravy

Průměrná
vozidla

nosnost Počet aut za Počet
den
den

30 t

47

jízd

94

za Počet aut za rok Roční objem
11 667

350 000

V období běžného provozu (mimo výstavbu dálnice D3) lze předpokládat následující
rozdělení dopravních směrů:
•

90 % po dálnici D3 směr sever.

•

10 % po dálnici D3 směr jih

Dále je ve výpočtu uvažováno navýšení o 20 jízd osobních automobilů ve variantě
projektové oproti variantě nulové.
Hluk z dopravy se hodnotí pro celou denní dobu, intenzitu vyvolané dopravy je tedy třeba
vztáhnout k časové periodě 16 hodin (6:00 – 22:00), i když v praxi nemusí být expedice
v celém tomto období v provozu.
5.1.2

Dopravně – inženýrské údaje

Pro stanovení podílu vyvolané dopravy na celkové dopravní intenzitě je potřeba získat
dopravně - inženýrská data na dotčených komunikacích. Dopravně – inženýrské údaje je
možné zjistit z celostátního sčítání dopravy v roce 2010, které provedlo ŘSD (Ředitelství
silnic a dálnic). K dispozici jsou údaje z následujících sčítacích úseků.
Tabulka č. 5: Dotčené sčítací úseky
ÚSEK

SILNICE

ZAČÁTEK ÚSEKU

KONEC ÚSEKU

1-1169

II/105

zaústění 106, Kam. Přívoz

hr. okresu Pha-Z a BN

1-1178

II/105

hr. okresu Pha-Z a BN

Netvořice.x s III/1059

1-2627

II/106

hr. okresu BN a Pha-Z

zaústění do 105

1-2629

II/106

hr. okresu Pha-Z a BN

hr. okresu BN a Pha-Z

Intenzity pro úseky 1-1169 a 1-1178 jsou uváděny totožné, stejně jako pro úseky 1-2627
a 1-2629.
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Tabulka č. 6: Výsledky sčítání dopravy z roku 2010

Legenda k tabulkám:

Dopravní intenzity na budoucí dálnici D3 i na ostatních ovlivněných komunikacích jsou
převzaty z dokumentace EIA (Čapek, 2010). Prognózy jsou uvedeny k roku 2030.
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Tabulka č. 7: Prognóza dopravního zatížení dálnice D3 k roku 2030 (podle Čapek, 2010)

Tabulka č. 8: Prognóza dopravního zatížení silnic II/105 a II/106 k roku 2030 (podle Čapek, 2010)

5.1.3

Dopravní infrastruktura

Realizace posuzovaného záměru jako taková nebude mít žádné požadavky na výstavbu
veřejné dopravní infrastruktury, nicméně je závislá právě na zásadní změně dopravní
infrastruktury, kterou bude výstavba dálnice D3 včetně souvisejících staveb.
Obslužná doprava bude využívat veřejnou dopravní síť ve stavu, v jakém se bude nacházet
v době realizace záměru. Zpočátku tedy stávající trasy pro dodávky na stavbu dálnice D3,
postupně jíž dobudované úseky D3 pro expedici k ostatním odběratelům.
Teoreticky bude možno pro expedici a nájezd na D3 využívat MÚK Hostěradice i MÚK
Netvořice. Trasy expedice jsou souhrnně znázorněny na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 5: Dopravní napojení DP Lešany po dokončení dálnice D3 a souvisejících staveb

MÚK
Hostěradice

MÚK
Netvořice
Trasa k MÚK Hostěradice (zelená) bude od výjezdu z lomu využívat nejprve stávající
silnici II/105 v délce cca 400 m. Dále bude pokračovat po přeložce silnice II/105 a přeložce
II/106. Trasa k MÚK Netvořice využije stávající silnici II/105 k jihu.
Vstupní parametry pro výpočet, získané terénním průzkumem a stanovené dle
doporučených metodik (Liberko, Ládyš, 2011) jsou následující:
•

výpočtová rychlost:

silnice II. třídy, den: vmax pro osobní, vmax – 5 pro nákladní
silnice II. třídy, noc: vmax + 5 pro osobní, vmax pro nákladní

•

podélný sklon nivelety: převzato z digitálního výškopisu ČR

•

druh krytu vozovky: živice, kvalita upřesněna dle terénního šetření

•

terén: pohltivý

•

dopravní tok: plynulý + křižovatky
5.2
5.2.1

Hodnocení hluku z dopravy
Metoda hodnocení

Výpočet hluku z dopravy byl proveden podle zmíněné výpočetní metody NMPB-Routes
96 a v souladu s metodikou výpočtu hluku z automobilové dopravy (Liberko, Ládyš, 2011).
V akustické studii je hodnocen vliv na akustickou situaci v okolí veřejných komunikací
využívaných nákladními automobily k expedici výrobků.
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Reálné hodnocení pomocí akustického modelu může být provedeno pouze pro komunikaci
II/105 ve stávající trase. Z dalších komunikací bude totiž přeložka silnice II/105 a II/106
vedena mimo obytnou zástavbu ve zcela nové trase. V současné době není známo detailní
stavební řešení těchto komunikací (přesná trasa, výškové vedení, hloubka zářezů, výška
náspů, protihluková opatření apod.), proto není možno ani sestavit reálný hlukový model.
Nicméně je zřejmé, že povinností investora těchto staveb bude zajistit dodržení hlukových
limitů pro denní i noční dobu v nejbližším chráněném venkovním prostoru i chráněném
venkovním prostoru staveb. Obecně je přitom dodržení limitů pro noční dobu náročnější,
proto se protihluková opatření dimenzují na noční dobu (viz kap. 2.4 a stať týkající se hluku
z dálnice D3). V případě, že je limit pro noční dobu dodržen, lze předpokládat, že bude s
rezervou dodržen i limit pro denní dobu. Expedice z lomu bude probíhat pouze v denní době.
Obdobná situace je i u dálnice D3. Hluková studie pro dálnici D3 je zpracována (viz kap.
2.4) pro celou trasu, přičemž pro splnění hygienických limitů je počítáno s výstavbou
protihlukových stěn. V úseku B ve variantě Z1 nebylo v jednom výpočtovém bodě možné
pouhým návrhem protihlukové stěny dodržet hygienický limit hluku. Ve variantě Z2 se jedná
o 2 body. V dalším stupni dokumentace pro D3 bude v těchto místech nutné provést podrobné
posouzení s návrhem dalších protihlukových opatření. V úseku A se počítá s realizací varianty
Z2, u které je hygienický limit dodržen.
Hodnocení pro přeložky silnic II. třídy a pro dálnici D3 je proto provedeno jako vyčíslení
předpokládaného navýšení hlučnosti z těchto komunikací na základě srovnání intenzit
dopravy v projektové a nulové variantě. Hodnocení není vztaženo k žádným konkrétním
výpočtovým bodům.
Hodnocení pro stávající trasu silnice II/105 pak je provedeno pomocí akustického modelu
a je vztaženo ke konkrétním obytným domům umístěným v blízkosti této komunikace. Model
nahrazuje skutečný průběh hodnocené komunikace liniovým zdrojem hluku s akustickými
parametry stanovenými z intenzity dopravy a charakteru komunikace. Do modelu je zadána
charakteristika okolního terénu včetně překážek šíření hluku. Výšky obytných domů a dalších
bariér, byly zjištěny terénním průzkumem.
Expedující nákladní vozy se na veřejných komunikacích stávají součástí běžné dopravy a
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění (zák. o ochraně veřejného zdraví) a
dalšími předpisy je zodpovědnost za celkový hluk z dopravy určena podle vlastnických
vztahů ke konkrétním komunikacím. Vlastník předmětného záměru je tak přímo zodpovědný
pouze za hlukové vlivy z dopravy provozované na území jeho pozemků nebo po jeho
komunikacích (účelová komunikace nebo manipulační plochy atd.). I přes tento fakt akustická
studie nárůst hladiny hluku z dopravy hodnotí. Pro posouzení všech vlivů spojených
s realizací záměru je to nezbytné. Legislativní souvislosti spojené s problematikou hluku
z dopravy na veřejných komunikacích je třeba vzít do úvahy až při interpretaci výsledků
akustických výpočtů.
5.2.2

Posuzované území – výběr referenčních výpočtových bodů

Celá trasa k MÚK Hostěradice včetně přeložek silnic II/105 a II/106 je vedena mimo
obytnou zástavbu, v okolí nejsou žádné budovy, které by měly chráněný venkovní prostor
staveb nebo pozemky s chráněným venkovním prostorem. V blízkosti hráze Mošťanského
rybníka je malá chatová osada. Objekty č.e. 514, č.e. 509 a č.e. 515 však slouží k rekreaci a
nemají tak chráněný venkovní prostor staveb ve smyslu § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.
(viz kap 3.1.).
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Trasa k MÚK Netvořice vede od výjezdu z lomu celá po stávající silnici II/105 směrem na
jih. Komunikace je v celém úseku vedena extravilánem obcí, nicméně cestou míjí 3 samoty
v lokalitě zvané Lípa:
1. č.p. 4, Lešany – Nová Ves, objekt k bydlení,
2. č.p. 23, Lešany – Nová Ves, objekt k bydlení
3. č.p. 102, Lešany, objekt k bydlení
Tyto domy mají číslo popisné, jedná se o objekty k bydlení a mají tedy chráněný
venkovní prostor staveb. Výpočet byl proveden ve všech 3 objektech. Jejich grafické
vyobrazení je uvedeno na následujícím obrázku.
Referenční výpočtové body byly umístěny do chráněného venkovního prostoru staveb, tj.
do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významnou z hlediska pronikání
hluku ze silnice II/105 do chráněného vnitřního prostoru těchto staveb.
Obrázek č. 6: Umístění referenčních výpočtových bodů pro hluk z dopravy u silnice II/105

5.2.3

Stanovení dopravních intenzit pro jednotlivé varianty

Pro možnost objektivního vyhodnocení nárůstu hluku z dopravy byl proveden výpočet
s přihlédnutím k veškeré intenzitě dopravy. Hodnocení je provedeno formou srovnání
referenční varianty nulové (doprava bez expedice z lomu) a projektové varianty (zahrnutí
expedice suroviny).
Dopravní intenzity je možno stanovit pro 2 stavy a 2 trasy:
1.

Období výstavby D3 a expedice kameniva na stavbu (rok 2022)
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Období provozu D3 a expedice kameniva k ostatním zákazníkům (rok 2030)

A. Trasa k MÚK Hostěradice po II/105, přeložce II/105 a přeložce II/106
B. Trasa k MÚK Netvořice po II/105
Rozdělení intenzit vyvolané dopravy pro období 1 lze stanovit pouze obtížně. Cíle
dopravy se budou měnit dle aktuálního postupu stavby dálnice. Určitě lze uvažovat s expedicí
směrem na sever, protože v km 13,0 (blízko plánované MÚK Hostěradice) se plánuje
umístění většího zařízení stanoviště s betonárkou (pro potřebu mostu přes Sázavu i tunelů).
Dokumentace EIA se přímo zmiňuje o přístupu ze sil. II/105 a dále po nově realizovaném
propoji II/106 a trase D3. Jedná se o zmíněnou trasu A, která však prochází mimo obytnou
zástavbu, není zde proto hlukové posouzení provedeno. Pro posouzení trasy B je proto
uvažováno s teoretickou hodnotou expedice 50 % materiálu směrem na jih do prostoru MÚK
Netvořice.
V období běžného provozu se předpokládá následující rozdělení dopravních směrů:
•

90 % trasa A

•

10 % trasa B

Pro 1. období jsou dopravní intenzity v nulové variantě stanovené na základě sčítání
dopravy ŘSD z roku 2010. Pro přepočet na rok 2022 byly použity koeficienty dle materiálu
TP225 (Bartoš, 2012). Je uvedena jen stávající komunikace II/105. U trasy A nejsou dopravní
intenzity v tomto období známe. Komunikace mohou být také pouze rozestavěné a sloužit
pouze pro staveništní dopravu na D3. K jejich plnému zprovoznění dojde zřejmě až
s otevřením dálnice D3 minimálně v úsecích 0301 a 0302.
Pro 2. období jsou dopravní intenzity v nulové variantě převzaty z dokumentace EIA pro
D3 (Čapek, 2010). Data jsou však k dispozici pouze pro silnici II/106 a dálnici D3. Vzhledem
k tomu, že přeložka komunikace II/105 bude procházet mimo obytnou zástavbu, nejsou její
intenzity zapotřebí a akustické posouzení není třeba provádět. Jedná se o predikci dopravních
intenzit k roku 2030.
Intenzity dopravy sloužící jako vstupní data pro výpočet pomocí software LimA. Jedná se
o intenzity denní a noční, dle platné legislativy se hluk z dopravy hodnotí za celou denní dobu
tj. 16 hodin a noční dobu, tj. 8 hodin. Jsou zde tedy uvedeny i intenzity dopravy pro noční
dobu. Záměr však nebude v noční době provozován a proto nedojde ke změně intenzity
dopravy v noční době. Výpočet hluku pro noční dobu je proveden z důvodu posouzení vlivu
na veřejné zdraví, kde se při hodnocení hluku musí uvažovat i noční doba.
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Tabulka č. 9: Dopravní intenzity na dotčených veřejné komunikacích dle variant v roce 2022 v denní době
(6:00 – 22:00) a noční době (22:00 – 6:00)

Období

1. (2022, stavba D3)

Trasa

A.

Varianta nulová
denní doba
Varianta projektová
denní doba
Varianta nulová
noční doba

D3 (Jílové –
Hostěradice)

přeložka II/106

Komunikace

B.
II /105

NA

-

-

136

OA

-

-

1 212

Ʃ

-

-

1 347

NA

-

-

184

OA

-

-

1 216

Ʃ

-

-

1 399

NA

-

-

14

OA

-

-

88

Ʃ

-

-

103

Tabulka č. 10: Dopravní intenzity na dotčených veřejné komunikacích dle variant v roce 2030 v denní
době (6:00 – 22:00) a noční době (22:00 – 6:00)

Období

2. (2030, provoz D3)

Trasa

A.
přeložka II/106

Komunikace
Varianta nulová
denní doba
Varianta projektová
denní doba
Varianta nulová
noční doba

B.
D3 (Jílové –
Hostěradice)

II /105

NA

146

8 621

9

OA

1 139

29 668

207

Ʃ

1 284

38 289

216

NA

230

8 705

19

OA

1 155

29 684

211

Ʃ

1 384

38 389

230

NA

14

1 559

1

OA

81

2 172

13

Ʃ

96

731

14

Ze srovnání dopravních intenzit v obou tabulkách je zřejmé, že u silnice II/105 mezi
Kamenným Přívozem a MÚK Netvořice dojde pro zprovoznění dálnice D3 k rapidnímu
poklesu dopravní intenzity jen na zlomek současných hodnot. Silnice zde ztratí svůj současný
tranzitní význam a vzhledem k blízkému umístění MÚK Netvořice a MÚK Hostěradice a
paralelnímu vedení s D3 nebude tento úsek využíván ani pro distribuci dopravy z dálnice do
okolních sídel.
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5.2.4

Výpočet

Hluk z dopravy obecně závisí na intenzitě, skladbě, rychlosti, a plynulosti dopravy, dále
na podélném sklonu nivelety, druhu a stavu vozovky, okolní zástavbě, konfiguraci terénu,
stínění a odrazech zvuku.
Stav akustické situace byl v hodnoceném území kvantifikován pomocí výpočetního
produktu LimA dle výpočetní metody NMPB-Routes-96 (viz kapitola 4.2). Výsledky uvádí
následující tabulka a grafická vyobrazení průběhu hlukových pásem.
Výpočet byl proveden u třech výše uvedených domů pro bydlení pro stávající trasu silnice
II/105. Pro přeložku silnice II/106 a dálnici D3 byl proveden pouze výpočet v hypotetickém
výpočtovém bodě ve vzdálenosti 20 m od okraje komunikace, pro úsek v rovině a bez
protihlukových opatření. Vypočtené hodnoty slouží pouze pro zjištění rozdílu mezi nulovou a
projektovou variantou.
Tabulka č. 11: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – srovnání variant v roce 2022

Referenční bod

Hluk v denní době dle varianty

Rozdíl hlučnosti

Varianta
Varianta nulová projektová

Varianta proj.–
Varianta nulová

LAeq,16h (dB)

(dB)

Hluk v noční
době
LAeq,8h (dB)

Lešany č.p. 4

65,7

66,4

0,7

57,1

Lešany č.p. 23

59,7

60,3

0,6

50,8

Lešany č.p. 102

64,5

65,2

0,7

55,8

Tabulka č. 12: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – srovnání variant v roce 2030

Referenční bod

Hluk v denní době dle varianty

Rozdíl hlučnosti

Varianta
Varianta nulová projektová

Varianta proj.–
Varianta nulová

LAeq,16h (dB)

(dB)

Hluk v noční
době
LAeq,8h (dB)

Lešany č.p. 4

56,6

57,7

1,1

46,8

Lešany č.p. 23

50,6

51,6

1

40,8

Lešany č.p. 102

55,4

56,5

1,1

47,5

Přeložka II/106 / 20 m3

63,4

64,2

0,8

55,5

D3 / 20 m3

80,0

80,0

0

73,3

Záměr nebude v noční době provozován a proto nedojde ke změně hladiny hluku z
dopravy v noční době. Výpočet hluku pro noční dobu je proveden z důvodu posouzení vlivu
na veřejné zdraví, kde se při hodnocení hluku musí uvažovat i noční doba.

3

Body mimo chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby
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Hluk z dopravy – interpretace výsledků

1. Období výstavby D3 a expedice kameniva na stavbu (rok 2022)
Z výsledků výpočtu je zřejmé, že v roce 2022 v době výstavby dálnice D3 se u silnice
II/105 očekává ekvivalentní hladina hluku z dopravy v denní době v rozmezí 59,7 dB – 65,7
dB. Nižší hodnota platí pro dům č.p. 23, který neleží v bezprostřední blízkosti silnice. U domů
č.p. 4 a 102 tedy hluk z dopravy vyhovuje hygienickému limitu pouze s uvažováním korekce
pro případ staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích.
V projektové variantě dojde vlivem dopravy kameniva z DP Lešany na stavbu dálnice
D3 k nárůstu hladiny hluku o 0,6 – 0,7 dB. Hladina hluku se dle výsledků výpočtu bude
pohybovat v rozmezí 60,3 – 66,4 dB.
Dle §20 odst. 5 NV č. 272/2011 Sb., platí, že při posuzování změny hodnot určujícího
ukazatele v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v
chráněných vnitřních prostorech staveb, zjištěných výpočtem nebo měřením, nelze
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9
dB. Ve všech referenčních výpočtových bodech, které reprezentují obytné objekty v
blízkosti užitých komunikací, by tedy akustický vliv nákladní dopravy sanačních
materiálů měl být nevýznamný a nehodnotitelný.
Ve všech referenčních výpočtových bodech, které reprezentují všechny ovlivněné obytné
objekty, je tedy akustický vliv dopravy nevýznamný a nehodnotitelný.
Výpočet platí pro expedici 50 % kameniva na stavbu dálnice D3 ve směru k MÚK
Netvořice, což lze pokládat za reálný až maximální odhad, protože nejbližší zařízení
staveniště se bude nacházet v opačném směru u MÚK Hostěradice. Přístup na toto
staveniště bude však mimo obytnou zástavbu.
Zvýšením hluku budou ovlivněny pouze 3 výše uvedené domy stojící jako samoty u
silnice II/105 a pouze v období výstavby přilehlého úseku dálnice D3.
Vzhledem k blízkosti stavby k navrhovanému lomu nelze předpokládat, že doprava
kameniva z jakéhokoliv jiného lomu bude mít příznivější akustický vliv.
2. Období provozu D3 a expedice kameniva k ostatním zákazníkům (rok 2030)
V období provozu dálnice D3 významně poklesne intenzita dopravy na silnici II/105,
což povede k výraznému snížení hluku z této komunikace. Hladina hluku v denní době se
bude pohybovat v rozmezí 50,6 – 56,6 dB a vyhoví tedy hygienickému limitu pro hluk
z dopravy na silnicích II. třídy. Při předpokládané expedici 10 % kameniva z lomu
směrem k MÚK Netvořice, pak bude rozdíl mezi nulovou a projektovou variantou 1,0 –
1,1 dB. Nejvyšší hodnota u domu č.p. 4 (56,6 dB) stále ještě s rezervou vyhoví
hygienickému limitu pro hluk z dopravy na silnicích II. třídy.
Pro expediční trasu k MÚK Hostěradice po přeložce silnice II/106 a dálnici D3 byl
proveden pouze výpočet v hypotetickém výpočtovém bodě ve vzdálenosti 20 m od okraje
komunikace, pro úsek v rovině a bez protihlukových opatření. Tyto komunikace budou nově
vybudované, povedou mimo obytnou zástavbu a je předpoklad, že hluk z dopravy na nich
musí dodržet platné hygienické limity. Z výpočtu je zřejmé, že na hluku z přeložky silnice
II/106 se může expedice z lomu projevit hodnotou max. 0,8 dB, v případě dálnice D3 pak
expedice z DP Lešany hluk v okolí dálnice nenavýší vůbec, vypočtená hodnota je v pouze
v řádu setin dB.
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6

Hluk z provozu

V této části studie je popisována akustická situace působená daným záměrem v chráněném
venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, které se nacházejí nejblíže
k plochám těžby.
6.1
6.1.1

Analýza vstupních podkladů
Technický popis záměru

Z technologického hlediska
technologických celků:
1) Otvírka a příprava ložiska
2) Dobývání
3) Úprava a zušlechťování
4) Expedice
5) Sanace a rekultivace

je

posuzovaný

záměr

složen

z dále

popsaných

1) Otvírka a příprava
Po odlesnění potřebných ploch budou zahájeny skrývkové práce. Celkové množství
skrývek v zájmovém území těžby bylo vyčísleno na cca 405 tis. m3 (cca 930 tis. t). Budou
odstraněny pařezy zbylé po těžbě lesního porostu. Následně bude shrnuta svrchní lesní
humózní vrstva (v tloušťce cca 20 – 30 cm), která bude obsahovat i zbytky kořenových balů –
celkové množství těchto hmot je cca 20 tis. m3. Tyto hmoty budou deponovány pro účely
budoucí biologické rekultivace. Ostatní skrývka na ložisku je tvořena hlinitokamenitými
sutěmi a rezidui přecházejícími plynule do pevného skalního podkladu, dále je tvořena
svrchní silně navětralou vrstvou horniny.
Skrývkové hmoty, které nebudou využity, budou deponovány na vymezených plochách
k tomu určených (východní odval). Toto území je situováno podél východní hrany těžební
jámy, celková kapacita tohoto prostoru je do 100 tis. m3 při výšce do 6 m. Na této ploše bude
vybudován jak odval pro humózní zeminy, tak pro ostatní skrývky. Kapacita bude zaplňována
postupně v závislosti na odbytu skrývkových hmot. Upřednostňován bude okamžitý odvoz
skrývek k využití.
Celková průměrná mocnost skrývky v zájmovém území je cca 5 m. Pro provádění
skrývkových prací bude využito lžícového rýpadla s následnou nakládkou na nákladní
automobily a transportem na místo určení nebo přímo s nakládkou na expediční automobily
Skrývkovou činnost může doplňovat pásový dozer, který bude využíván na úpravu a
budování cest.
2) Dobývání
Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové lomové těžby. Ložisko
bude dobýváno pomocí trhacích prací velkého rozsahu – plošnými a clonovými odstřely,
případně odstřely jednou nebo více řadami patních vrtů. Postup těžebních prací bude veden
jižním a jihozápadním směrem.
Rozpojená rubanina bude z rozvalu nakládána lopatovým rýpadlem nebo nakladačem na
nákladní automobily (dampry) a odvážena do násypky primárního drtiče. Případné sekundární
rozpojování nadměrných kamenů bude prováděno hydraulickým kladivem.
Dobývání je navrženo ve 2. těžebních etážích o výšce do 25 m. Generální směr postupu
těžebních prací je jižní a jihozápadní, tj. od plochy zázemí.
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Množství projektovaných řezů:
skrývková etáž - při mocnosti cca 5 m – těžba až ve dvou etážích
I. těžební etáž

- pata etáže v úrovni 310 m n.m.

II. těžební etáž - pata etáže v úrovni 295 m n.m. (plato lomu)
Předpokládá se současný postup skrývkové etáže i obou těžebních etáží, až to umožní
dostatečné rozvinutí porubní fronty.
3) Úprava a zušlechťování vydobytých nerostů
Pro zpracování rubaniny bude nejprve v lomu umístěna mobilní drtící a třídící linka.
Tato linka bude dvoustupňová, poháněná dieselovým motorem. Primární jednotka bude
osazena čelisťovým drtičem a hrubotřídičem, sekundární pak kuželovým drtičem a třídičem.
Zařízení bude vybaveno zkrápěním
Po rozfárání ložiska a přípravě dostatečné plochy pro zázemí (cca do 3 let) bude na této
ploše instalována semimobilní úpravárenská linka. Zázemí bude umístěno v severovýchodní
části DP v blízkosti nového nájezdu na silnici II/105 části lomu, na ploše u vjezdu do areálu
kamenolomu. Plocha vyčleněná pro umístění zázemí činí cca 1,4 ha.
Plocha zázemí bude ze všech stran obklopena lesním porostem, což dále minimalizuje
negativní vlivy na kvalitu ovzduší i na akustickou situaci.
Semimobilní technologická linka se bude skládat ze tří jednotek primární, sekundární a
terciální. Všechny tři jednotky budou poháněny elektricky.
Primární jednotka bude osazena čelisťovým drtičem s primárním odhliněním. Vstup do
primárního drtiče bude přes dostatečně velkou robustní násypku pro plnění linky vhodnými
mechanismy (nákladní automobily, dampry, nakladače). Podrcený materiál bude nasměrován
širokým pasovým dopravníkem zpod drtiče do dalšího stupně úpravy. Primární drtič může být
osazen bouracím hydraulickým kladivem pro uvolnění zaseknutých kamenů v drtící komoře.¨
Sekundární drtící a třídící jednotka bude osazena kuželovým drtičem a vibračními
třídiči.
Terciální jednotka bude osazena také kuželovým drtičem a vibračními třídiči.
Variantně bude možné pro úpravu suroviny použít i drtič odrazový.
Sekundární a terciální jednotka bude umístěna na úrovní prostoru zázemí.
Počítá se s výrobou běžných frakcí drceného kameniva, tedy např. frakcí: 0/2, 0/4, 2/5,
4/8, 8/16, 11/16, 11/22, 16/22, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63, 63/125, případně dalších dle
požadavků zákazníků.
Celá sestava úpravárenské linky bude propojena vyrovnávacími zásobníky o
dostatečném objemu. Ideálně budou mezizásobníky umístěny vždy před příslušným drtičem.
Při úpravě suroviny budou dle možnosti a finálního technického řešení použity na místech
vznosu tuhých znečišťujících látek do ovzduší příslušná opatření proti prašnosti (zakrytování,
zkrápění, mlžení, pěnění).
4) Expedice
Po úpravě bude drcené kamenivo ukládáno na volné zemní skládky.
Nakládání drceného kameniva ze zemních skládek na nákladní automobily při expedici
zákazníkům bude prováděno kolovým nakladačem.
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Expedice hotových výrobků bude zajišťována nákladními automobily odběratelů. Pro
vážení kameniva bude umístěna do provozovny mostová váha. Vozidla odběratelů budou u
vjezdu zvážena a zaevidována a dle pokynů obsluhy budou naložena požadovanými výrobky.
Odběratelé budou seznámeni (formou smluvní dokumentace nebo jinými výstražnými
prostředky – značky, informační tabule, …) o způsobu komunikace s obsluhou nakládacích
strojů, tak aby byl zabezpečen bezpečný provoz. Pohyb vozidel odběratelů bude řízen
pokyny, v souladu s dopravním a provozním řádem vydaných těžební organizací.
Z provozovny budou nákladní automobily vyjíždět přímo na silnici II/105 a dále buď na
staveniště dálnice D3 nebo na nejbližší mimoúrovňovou křižovatku na D3.
Zázemí lomu
V rámci plochy pro zázemí lomu umístěné při severovýchodním okraji DP u silnice
II/105 bude kromě technologické linky vybudováno i sociálně - technické zázemí.
Sociálně technické zázemí bude tvořeno souborem dočasných staveb, které slouží pouze
po dobu provozu lomu pro jeho zaměstnance (do 10 osob). Zázemí bude oploceno, případně
bude zajištěna ostraha bezpečnostní agenturou,.
Technické zázemí tvoří:
-

mobilní buňky pro kancelář, šatnu, místnost pro odpočinek a sklad
mobilní buňka pro hygienické zařízení
mostová váha s expediční buňkou obsluhy
zpevněné odstavné plochy pro mechanismy
nadzemní výdejní dvouplášťová nádrž PHM (nafta) na zpevněné ploše
studna (vrt)
žumpa (bezodtoková jímka).
Kapacitní údaje

Těžbu a úpravu suroviny bude zajišťovat standardně 5 - 6 pracovníků (obsluha
mechanizace), 1 pracovník na expedici a 1 vedoucí provozovny. Další pracovníci budou
zapotřebí občasně při trhacích pracech při skrývkových pracech apod.
Provoz kamenolomu bude celoroční, se zimní odstávkou pro údržbu. Pracovní doba se
předpokládá v denních směnách (8 hod), případně dle potřeby v prodloužených, standardně 5
dní v týdnu (po – pá), občasný provoz o víkendu není vyloučen.
Provoz expedice bude celoroční.
V prvním roce bude převažovat těžba skrývky a její odvoz či deponování. Výroba
kameniva bude minimálně. Již od 2. roku se však předpokládá nárůst expedice upraveného
kameniva. V dalších letech bude postupně těžba skrývky klesat a poroste těžba suroviny a
expedice upraveného kameniva. Dále uvedené kapacitní údaje sloužící dále pro posouzení
vlivů je proto chápat jako průměrné
Těžba a úprava suroviny:

1. – 3. rok průměrně 220 000 t/rok, celkem 660 000 t
4. – 20. rok průměrně 300 000 t/rok, celkem 5 100 000 t
Celkem 5 760 000 t

Expedice skrývky:

1. – 3. rok průměrně 130 000 t/rok
4. – 10. rok postupný pokles, průměrně 50 t/rok

Těžba a úprava suroviny:

215 dnů/rok, 8 hod denně
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průměrný hodinový výkon v úvodní fázi: 128 t
průměrný hodinový výkon v běžné fázi: 175 t
Provoz expedice:

250 dnů, 8 hod denně
v úvodní fázi: 880 t denně
v běžné fázi: 1 200 t denně

6.1.2

Zdroje hluku

Jako zdroje hluku v těžebně se uplatní stroje a zařízení používané při těžbě, manipulaci a
úpravě suroviny.
V následující tabulce je uveden přehled zdrojů hluku v lomu s uvedením jejich
akustických parametrů. Hodnoty jsou převzaty z technické dokumentace této nebo obdobné
mechanizace.
Dle § 12 odst. 1) NV č. 272/2011 Sb., se hodnoty hluku v denní době stanoví pro 8
souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, proto je zjišťována i doba provozu
jednotlivých zdrojů hluku. Vzhledem k tomu, že se počítá s jednosměnným provozem a
nejsou vyloučeny prodloužené směny, je provoz všech zdrojů uváděn po celou pracovní
směnu a je tedy hodnocena nejnepříznivější situace provozu zdrojů po 8 souvislých a na sebe
navazujících hodin.
Pro hodnocení hlukových vlivů stacionárních zdrojů, bylo použito akustických údajů
získaných těmito způsoby:
•

z technických dokumentací pracovních strojů a zařízení, které budou na lokalitě použity,

•

z technických dokumentací obdobných pracovních strojů a zařízení,

•

z archivních podkladů zpracovatele, které vychází z již provedených akustických studií a
z vlastních měření akustických výkonů na obdobných zařízeních,

•

z přípustných hodnot emisí hluku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. v platném znění
(směrnice 2000/14/EC),
Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka č. 13: Používaná mechanizace v lomu s akustickými parametry

ZDROJ
typ
Pásový dozer
Vrtná souprava
Pásové hydraulické
rýpadlo

hladina akustického
výkonu
LwA

Užití
činnost
Pomocné skrývkové
práce
Vrtání pro clonové
odstřely
Nakládka suroviny
(skrývky)

počet

(dB)

1

106

1

109

1

105

Mobilní technologická
linka – úvodní fáze
provozu

Primární jednotka

1

115

Sekundární jednotka

1

106

Semimobilní

Primární jednotka

1

115
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ZDROJ
typ

hladina akustického
výkonu
LwA

Užití
počet

(dB)

Sekundární jednotka

1

106

Terciární jednotka

1

106

Kolový nakladač

Expedice

1

103

Nákladní automobil

Navážka z lomu
k úpravně (na odval)

2

105

technologická linka –
běžný provoz

6.1.3

činnost

Urbanistická situace, výběr referenčních výpočtových bodů

Navrhovaný DP Lešany leží mimo zastavěné území mezi obcemi Lešany, Krňany a
Kamenný Přívoz. Nejbližší souvislá obytná zástavba leží východně od záměru ve vzdálenosti
cca 300 m od hranice DP, jedná se o osadu Nová Ves, která je součástí obce Lešany. Nejbližší
samostatně stojící obytné domy se nachází v lokalitě Lípa. Jedná se o stejné objekty, které
byly posuzovány v případě hluku z dopravy po silnici II/105.
Jako referenční výpočtové body byly zvoleny obytné objekty nejblíže k hranici území
těžby, přičemž pro posouzení, zda objekty mají chráněný venkovní prostor stavby, jsou
rozhodující údaje z katastru nemovitostí. Z údajů v katastru nemovitostí byly zjištěny
informace o objektech v okolí, zda mají číslo popisné (č.p.), a jedná se o objekty k bydlení či
rodinné domy. Naopak stavby pro rodinnou rekreaci nemají chráněný venkovní prostor staveb
a nelze zde tedy uplatnit hygienické limity dle NV č. 272/2011 Sb. 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 školní a předškolní výchovu a vzdělávání, staveb pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.(viz kap. 3.1).
Chráněným venkovním prostorem zároveň nejsou zahrady v případě, že nejsou užívány na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. Jedná se o
zemědělské pozemky (viz kap. 3.1)
Referenční výpočtové body byly umístěny do chráněného venkovního prostoru staveb, tj.
do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významnou z hlediska pronikání
hluku do chráněného vnitřního prostoru těchto staveb. Na základě terénního průzkumu bylo
zjišťováno, zda jsou objekty jednopatrové, pak byla výška bodu volena 3 m nebo vícepatrové
(6 m). Zvoleny byly tyto objekty:
1. č.p. 4, Lešany – Nová Ves, objekt k bydlení – obytná část domu
2. č.p. 23, Lešany – Nová Ves, objekt k bydlení
3. č.p. 102, Lešany, objekt k bydlení
4. č.p. 6, Lešany – Nová Ves, objekt k bydlení
5. č.p. 7, Lešany – Nová Ves, objekt k bydlení
6. č.p. 123, Kamenný Přívoz, objekt k bydlení
7. č.p. 136, Hostěradice, rodinný dům
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8. č.p. 46, Krňany, objekt k bydlení
9. č.p. 99, Lešany, objekt k bydlení
Dále byly prověřeny platné územní plány okolních obcí s cílem zjistit, zda není plánována
obytná výstavba v některých případech blíže než v současnosti.
Obrázek č. 7: Umístění referenčních výpočtových bodů pro hluk z provozu

6.2
6.2.1

Výpočet hluku z provozu
Složky útlumu

Šíření hluku vyvolaného zdroji v lomu je z exaktního hlediska poměrně složitý akustický
proces ovlivňovaný mnoha parametry.
Obecně platí, že k příjemci dorazí množství energie vyprodukované u zdroje zmenšené o
součet jednotlivých složek útlumu:
∑A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc
kde Adiv
Aatm
Agr
Abar
Amisc

(3),

je útlum geometrickou divergencí,
je útlum atmosférickou absorpcí,
je útlum terénem (pohltivost, konfigurace),
je útlum bariérou,
je útlum způsobený různými jinými jevy.
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Výpočet

Stav akustické situace v chráněném venkovním prostoru byl v dotčeném území
vyhodnocen pomocí výpočetního produktu LimA (viz kapitola 4. 2.) v souladu s normou ČSN
ISO 9613 Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru.
V této kapitole je proveden výpočet hluku z provozu, jehož predikce spočívá v kumulaci
hluku z jednotlivých zdrojů (viz tabulka č. 9) a výpočtu útlumu pro všechny výpočtové body.
Realizace záměru má etapy, které se liší charakterem prováděných prací a tím i nasazením
jednotlivých zdrojů hluku a jejich polohou. Výpočet byl tedy proveden ve tří výpočtových
modelech.
1. Model 1 – otvírka a příprava – skrývka a odvoz na deponii
Ložisko není zatím těženo, probíhají pouze přípravné práce spočívající v provádění
skrývky vrchní vrstvy a jejím odvozu k deponování. Tato činnost bude krátkodobá.
V tomto modelu jsou uvažovány následující činnosti:
•

skrývka lesní humózní vrstvy dozerem

•

nakládka skrývky pásovým rypadlem

•

odvoz na vnější deponii (východní odval)

Vzhledem k tomu, že postup těžby bude od severovýchodu, jsou skrývkové mechanismy
umístěny v této části těžebního prostoru. Odvoz skrývky je pak prováděn v trase vnější
deponie na její jižní část, aby bylo posouzeno akustické působení na nejvíce exponované
objekty č.p. 4 a č.p. 23.
2. Model 2 – úvodní fáze těžby
Druhý model popisuje úvodní fázi těžby. Těžba probíhá na nejvyšší těžební etáži.
K úpravě slouží prozatím dvoustupňová mobilní úpravárenská linka umístěná v lomu.
V tomto modelu jsou uvažovány následující činnosti:
•

vrtání pro clonový odstřel na 1. etáži,

•

těžba pásovým rypadlem z rozvalu,

•

odvoz rubaniny k úpravně,

•

provoz mobilní dvoustupňové úpravny,

•

nakladač u expedice,

•

expediční nákladní automobily na účelové komunikaci k lomu

Těžební mechanismy jsou v modelu umístěny tak, aby bylo posouzeno akustické působení
na nejvíce exponované objekty v Lešanech – Nové Vsi.
3. Model 3 – běžná fáze těžby
Běžná fáze s dobou trvání mezi 3. a 20. rokem bude představovat typickou situaci těžby a
úpravy suroviny. V této fázi bude dobudováno zázemí lomu, kam bude umístěna
technologická linka s elektrickým pohonem. Model popisuje vlastní těžbu, úpravu a expedici
suroviny.
V tomto modelu jsou uvažovány následující činnosti:
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•

vrtání pro clonový odstřel na 1. etáži,

•

těžba pásovým rypadlem z rozvalu,

•

odvoz rubaniny k úpravně,

•

provoz semimobilní třístupňové úpravny v ploše zázemí

•

nakladač u expedice,

•

expediční nákladní automobily na účelové komunikaci k lomu

Zdroje hluku jsou umístěny opět na 1. etáž, aby se postihla nepříznivější situace. Poloha
mechanismů je v centrální části prostoru těžby.
Hlukové imise jsou po vypočtení vyjádřeny numerickými hodnotami pomocí
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v zadaných referenčních bodech (viz následující
tabulka) a graficky, plošným rozložením izofon (viz grafické přílohy).
Tabulka č. 14: Hodnoty akustických imisí v referenčních bodech – hluk z provozu

Referenční bod
Lešany – Nová Ves č.p. 4
Lešany – Nová Ves č.p. 23
Lešany č.p. 102
Lešany – Nová Ves č.p. 6
Lešany – Nová Ves č.p. 7
Kamenný Přívoz č.p. 123
Hostěradice č.p. 136
Krňany č.p. 46
Lešany - č.p. 99
6.3

Hygienický
limit
LAeq,8h [dB]

Vypočtená hladina hluku
LAeq,8h [dB]
Model 1
38,9
37,1
32,5
35,5
33,8
31,7
28,4
22,7
32,4

50,0

Model 2

Model 3

38,8
35,1
33,7
30,7
29,0
28,2
22,7
21,8
24,1

39,8
41,5
36,9
41,0
42,7
36,5
38,6
36,7
39,4

Hluk z provozu – interpretace výsledků

1. Model 1 – otvírka a příprava – skrývka a odvoz na deponii
V modelu, který popisuje etapu otvírky a skrývkových prací, je vypočtena nejvyšší
hladina hluku u domu č.p. 4 v Lešanech – Nové Vsi, a to LAeq,T = 38,9 dB. Jedna se o samotu
(hájovnu) při silnici II/105. Tento objekt je nejvíce akusticky ovlivněn odvozem skrývek na
vnější deponii.
Z vypočtených výsledků je zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB bude s velkou
rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru
staveb.
2. Model 2 – otvírka a příprava – skrývka a odvoz na deponii
V modelu, který popisuje úvodní fázi těžby, je vypočtena nejvyšší hladina hluku opět u
domu č.p. 4 v Lešanech – Nové Vsi. Jedná se o objekt, který je nejblíže k ploše těžby,
nicméně hygienický limit je zde dodržen s rezervou více než 10 dB. Jako účinné protihlukové
opatření se uplatňuje těleso vnější výsypky a zároveň i hrana lomu, ve kterém jsou všechny
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zdroje hluku umístěny. Obytná část tohoto stavení (která má chráněný venkovní prostor
stavby) je dále stíněna hospodářskou částí, což se na výsledné hodnotě pozitivně projeví.
Z vypočtených výsledků je zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB bude s velkou
rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru
staveb.
3. Model 3 – běžná fáze těžby
V modelu 3, který popisuje hlavní fázi těžby trvající převážnou dobu realizace záměru,
není opět v žádném referenčním bodě překročen hygienický limit hluku 50 dB. Nejvyšší
hladina hluku je vypočtena u domu č.p. 7 v Lešanech – Nové Vsi, a to LAeq,8h = 42,7 dB.
Jedná se o nejbližší dům v osadě Nová Ves. Hladina hluku vyšší než 40 dB je pak vypočtena i
u samoty č.p. 23 a domu č.p. 6 v Nové Vsi. V ostatních výpočtových bodech se bude
ekvivalentní hladina hluku pohybovat pod hodnotou 40 dB, což lze považovat za hladinu nižší
než přirozené akustického pozadí v obcích v denní době.
Z vypočtených výsledků je tedy zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB
z provozu lomu bude s velkou rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a
v chráněném venkovním prostoru staveb. Vypočtené hodnoty je třeba považovat za
maximální, v praxi bude hluk z technologického zařízení stíněn i skládkami hotových
výrobků (kameniva), které budou umisťovány v okolí technologické linky.
Dominantním zdrojem v tomto modelu je provoz technologické linky, a to především
primárního drtiče, který má výrazně vyšší hladinu akustického výkonu než ostatní zařízení.
Třístupňová linka je umístěna v ploše zázemí a není tedy akusticky stíněna stěnou lomu jako
v předchozím případě. Z technologických důvodů však není možné celé zázemí a
technologickou linku umístit do lomu.
Eventuelní další snížení hladiny hluku by bylo možné účinně dosáhnou akustickým
odstíněním primárního drtiče. To je možné provést buď vybudováním ochranných valů okolo
plochy zázemí nebo umístěním primárního drtiče do zahloubení. Další možností je i instalace
akustických krytů přímo na drtiči. Možností je celá řada a detailně budou řešeny v rámci
řízení o povolení hornické činnosti.
6.4

Hluk z dálnice D3 a dalších komunikací.

Z kapitoly 2.4 vyplývá, že v referenčních bodech v Hostěradicích, Kamenném Přívoze a
Krňanech bude hluk z dopravy z dálnice D3 a z navazujících komunikací vyšší než hluk
z provozu lomu. U domu č.p. 136 v Hostěradicích se bude hladina hluku z dopravy v denní
době pohybovat v rozmezí 53 – 56 dB, u č.p. 46 v Krňanech cca 50 – 53 dB a v Kamenném
Přívoze u silnice II/105 také nad hladinou 50 dB. Je tedy zřejmé, že hluk z lomu zde bude o
více než 15 dB nižší než hluk z dopravy, a proto bude hlukem z dopravy dokonale maskován.
Lešany a Nová Ves jsou mimo významnější akustický vliv dálnice D3. Pouze u samot č.p.
4, 23 a 102 bude hladina hluku z dopravy na silnici II/105 (i přes budoucí významný pokles
dopravní intenzity) vyšší než hladina hluku z provozu lomu, a to v rozmezí cca 10 – 20 dB,
tedy opět výrazně. U těchto domů tedy i přes relativní blízkost lomu bude hluk z dopravy
dominantní.
6.5

Hluk z odstřelů

Trhací práce velkého rozsahu budou prováděny pomocí clonových odstřelů. Jednotlivé
odstřely budou realizovány podle předem vypracovaného projektu clonového odstřelu
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oprávněnou osobou. Vrty pro umístění náloží budou vrtány vrtnými soupravami podle
parametrů stanovených projektem odstřelu.
Hluk ve venkovním prostoru, který je tvořen zvukovými impulsy, jejichž zdrojem jsou
výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí
výbušnin, střelba z těžkých zbraní, zkoušky výbušnin a další zdroje výbuchů, jejichž
ekvivalentní hmotnost trinitrotoluenu překračuje 25 g, je dle § 2 písm.c) nařízení vlády
č. 272/2011 Sb. vysokoenergetickým impulsním hlukem. Vzhledem k tomu, že se jedná o
exploze výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu je při těchto
odstřelech emitován vysokoenergetický impulsní hluk.
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h = 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h = 40 dB.
Vzhledem k tomu, že pro vysokoenergetický impulsní limit platí samostatný hygienický
limit a také pro to, že se hodnotí hladina akustického tlaku C, je třeba hluk z odstřelů
posuzovat samostatně a nezávisle na ostatních zdrojích hluku v lomu.
Obecně lze konstatovat, že pro clonové odstřely jsou charakteristické spíše seismické
účinky, akustické účinky nejsou příliš významné. Vzhledem k tomu, že detonace probíhají
v úzkých utěsněných jádrových vrtech, je akustická energie pohlcována již samotnou
horninou. V praxi nenastávají případy, že by při splnění požadavků na seismické účinky byl
překročen hygienický limit pro účinky akustické pro stejný referenční bod.
Emise hluku při clonovém odstřelu závisí na mnoha faktorech, jako je umístění vrtů,
hmotnost a časování náloží, orientace skalního masivu apod. Tento hluk nelze spolehlivě
modelovat, respektive nejsou k dispozici univerzální „emisní“ hodnoty hluku.
Akustické posouzení je dále provedeno metodou analogie na základě dříve provedených
měření. Pro posouzení hluku clonových odstřelů byla využita tato data:
1. Vlastní měření zpracovatele hlukové studie. Jedná se o měření hluku z clonového
odstřelu v lomu Třebnuška, kde bylo pro ověření akustického účinku clonových odstřelů dne
19.9.2006 provedeno kontrolní měření hluku. Jednalo se o clonový odstřel č. 152. Celková
hmotnost nálože byla 4525 kg, maximální dílčí 430 kg. Odpálení proběhlo v 16 časových
stupních. Vzdálenost místa měření od místa clonového odstřelu byla 1040 m. Z místa měření
byla přímá viditelnost k místu odstřelu, hluk nebyl cloněn žádnými překážkami.
2. Data převzatá z dokumentu „Zahloubení těžby v lomu Zdechovice“ (Ládyš, 2006),
z veřejně dostupného dokumentu uveřejněného na internetu na informačním systému EIA.
Zde bylo k výpočtu použito také metody analogie, tj. dat ze skutečného měření akustického
tlaku z clonových odstřelů z jiné lokality. Jedná se o data měřená v lomu Hvížďalka. Uvedeny
jsou následující údaje měřených a přepočtených hladin hluku:
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Tabulka č. 15: Naměřené hodnoty LCE a přepočtené hodnoty LCRE v lomu Hvížďalka v roce 2005 (dle
Ládyš, 2006)

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že hygienický limit dle tehdy platného NV č. 502/2000
Sb. pro vysokoenergetický impulsní hluk byl ve všech případech dodržen, a to i při
vzdálenosti měřícího místa pouze 200 m od měřeného bodu. Zároveň je však zřejmá vysoká
variabilita výsledků.
Dle aktuálně platného NV č. 272/2011 Sb. se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h
= 83 dB. Hodnoty LCE je třeba na hodnoty LCeq,8h přepočíst dle vzorců (1) a (2) uvedených na
str. 11.
V DP Lešany bude vzdálenost nejbližšího chráněného venkovního prostoru od místa
odstřelu cca 125 m. Jedná se o samostatně stojící dům v lokalitě Lípa, Lešany – Nová Ves
č.p. 4. Dům má k lomu přivrácenou hospodářskou část, obytná je orientována k silnici II/105.
Druhý nejbližší je pak dům č.p. 23 za silnicí II/105 .
Předpokládá se, že bude provedeno 20 - 30 odstřelů do roka. V jednom dni může být
proveden max. 1 odstřel. Odstřely budou probíhat pouze v denní době.
Hladinu akustického tlaku v určitém bodě (vzdálenosti) můžeme jednoduše stanovit
pomocí známé hladiny v jiné vzdálenosti ze vzorce:

r
L2 = L1 + 20 ⋅ log 1
 r2
kde

Lx


 ,


(4)

je hladina hluku ve vzdálenosti rx.

V následující tabulce je proveden výpočet hodnoty LCeq,8h z hodnot uvedených v předchozí
tabulce. Nejprve je proveden přepočet z hodnoty LCE na hodnotu LCeq,8h dle vzorců (1) a (2) a
následně pak jsou všechny hodnoty přepočteny pro uvažovanou nejnižší vzdálenost trhacích
prací, tj. 125 m. Převzaty byly všechny hodnoty z předchozí tabulky, tj. vždy u každého
měřícího bodu nejnižší a nejvyšší hodnota z uváděného intervalu.
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Tabulka č. 16: Přepočet výsledků měření hluku z clonových odstřelů pro DP Lešany na základě dat z
v lomu Hvížďalka.
vzdálenost
měřícího místa od
hrany lomu [m]
200
200
200
200
250
250
250
250
400
400
400
400
500
500
500

naměřená
hodnota LCE [dB]

87,3
103,7
103,3
108,8
82,9
92,5
96,8
99,4
86,8
89,8
88,3
102,8
82
89,6
95,3

přepočtená
hodnota LCeq,8h
[dB]
47,4
69,8
69,0
80,0
42,2
53,6
58,6
61,7
46,8
50,4
48,6
68,0
41,2
50,1
56,9

přepočtená
hodnota LCeq,8h
[dB] pro vzdálenost
125 m
51,5
73,9
73,1
84,1
48,2
59,6
64,7
67,7
56,9
60,5
58,7
78,1
53,2
62,2
68,9

hygienický limit
v LCeq,8h [dB]

83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0
83,0

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že hladina hluku od trhacích prací přepočtená pro
posuzovanou vzdálenost 125 m leží převážně velmi výrazně pod hodnotou hygienického
limitu. Hygienický limit by byl splněn ve 14 případech z 15, a to s rezervou 34,8 dB – 4,9 dB.
Pouze v jednom případě je indikováno překročení hygienického limitu o 1,1 dB.
V případě domu č.p. 23 vzdáleného 180 m od hranice těžby pak vychází splnění
hygienického limitu ve všech výše uvedených kombinacích.
Lze tedy konstatovat, že s největší pravděpodobností bude hygienický limit pro
vysokoenergetický limit dodržen. Tento fakt je dále podpořen lokální situací. Lomová stěna
při jihovýchodním okraji lomu bude orientována směrem od domu č.p. 4. Znamená to, že
vlastní horninový masiv bude tvořit akustickou bariéru, která hluk účinně ztlumí. Ve stejném
smyslu se uplatní vnější odval o výšce až 6 m, který bude umístěn mezí plochou těžby a domy
č.p. 4 a 23. Další útlum hluku bude způsoben mezilehlým lesním porostem.
Kontrolní výpočet je dále proveden i z dalšího naměřeného clonového odstřelu z lomu
Třebnuška (Bubák, 2006). Zde byla při vzdálenosti 1040 m bez útlumu jakoukoliv překážkou
naměřena hodnota expozice zvuku C LCE = 99,6 dB. Přepočtem na hodnotu vztaženou
k osmihodinové době dle vzorce (1), dostáváme LCeq,8h = 61,9 dB a po redukci pro vzdálenost
125 m dle vzorce (4) je předpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,8h = 80,3
dB, tedy 2,7 dB pod hladinou hygienického limitu.
Při akustickém posouzení je třeba dále uvažovat skutečnosti, že většina těžby se bude
odehrávat ve větší vzdálenosti a v zahloubení v jámovém lomu. Významně se tedy uplatí
složka útlumu Abar, tedy útlum terénními bariérami.
Je tedy možno konstatovat, že při uvažovaném jednom clonovém odstřelu denně bude
hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk ve všech okolních
chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb pod
hygienickým limitem dle NV č. 272/2011 Sb. Přesnou hodnotu u nejbližší obytné zástavby
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však lze pro velkou variabilitu vstupních údajů obtížně určit, uvedení konkrétní hodnoty může
být zavádějící. Hodnota LCeq,8h se bude u zástavby pohybovat v rozmezí velmi výrazně až
velmi mírně pod hladinou hygienického limitu v závislosti na velikosti a umístění clonového
odstřelu.
Pro hluk z clonových odstřelů nemá význam modelování hlukové imise v okolí lomu.
Právě pro velkou variabilitu by jakékoliv detailní grafické vyjádření ztrácelo smysl.
Pro ověření výše uvedené predikce by bylo vhodné při seismickém měření clonových
odstřelů provést i akustické měření, a to u domu č.p. 4 v lokalitě Lípa. V jiných chráněných
prostorech staveb by už kvůli větší vzdálenosti nemělo měření smysl. Podle výsledků měření
by pak bylo možné přijmout další protihluková opatření, která by však spočívala spíše
v omezení velikosti či orientace jednotlivých odstřelů.

7

Přesnost výsledků
7.1

Hluk z dopravy

Výpočet hluku z dopravy provedený podle Francouzské národní výpočetní metody
NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB). Výsledky získané dle této metodiky spadají do
třídy přesnosti II (+/- 2 dB).
7.2

Hluk z technologie

Výpočet parametrů útlumu v případě realizace záměru vychází z normy ČSN ISO 9613–2.
Dle odst. 9 tabulky 5 této normy je stanoven odhad přesnosti +/ -3 dB.

8

Závěr

Účelem studie bylo zhodnotit vliv těžby stavebního kamene a související expedice na
akustickou situaci u nejblíže položených objektů resp. v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru dle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění.
Studie provádí srovnání modelově zjištěných hodnot s hygienickými limity uvedenými v
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění.
Vlivem expediční dopravy kameniva pro stavbu dálnice D3 může dojít ke zvýšení
hluku z dopravy v krátkém úseku silnice II/105, kdy budou ovlivněny pouze 3 obytné
objekty nárůstem hladiny hluku o 0,6 – 0,7 dB. Dle §20 odst. 5 NV č. 272/2011 Sb., platí,
že při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných venkovních prostorech
staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb nelze
považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Ve
všech referenčních výpočtových bodech, které reprezentují všechny ovlivněné obytné objekty,
je tedy akustický vliv dopravy nevýznamný a nehodnotitelný.
Vliv hluku z dopravy kameniva na stavbu dálnice D3 lze hodnotit jako nevýznamný už
z pouhého faktu blízkosti D3 k navrhovanému lomu. Nelze předpokládat, že doprava
kameniva z jakéhokoliv jiného lomu bude mít příznivější akustický vliv, alespoň co se
týká přilehlých úseků dálnice.
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V období provozu dálnice D3 významně poklesne intenzita dopravy na silnici II/105,
a hluk vyhoví hygienickému limitu pro hluk z dopravy na silnicích II. třídy, a to včetně
případné expedice 10 % produkce lomu jižním směrem.
Pro expediční trasu k MÚK Hostěradice po přeložce silnice II/106 a dálnici D3
z výpočtu vyplývá zanedbatelný vliv na akustickou situaci okolo těchto komunikací.
Dále byl v této studii posouzen hluk z vlastního provozu lomu, a to při teoretickém
souběhu všech zdrojů hluku i v jednotlivých reálných variantách provozu. Hladina hluku
z provozu lomu bude ve všech případech s rezervou splňovat hygienický limit pro hluk
ze stacionárních zdrojů dle NV č. 272/2011 Sb.
Akusticky nejvýznamnější bude hlavní fáze těžby trvající převážnou dobu realizace
záměru. Nejvyšší hladina hluku je v této fázi vypočtena u domu č.p. 7 v Lešanech – Nové
Vsi, a to LAeq,8h = 42,7 dB. Jedná se o nejbližší dům v osadě Nová Ves. Hladina hluku vyšší
než 40 dB je pak vypočtena i u samoty č.p. 23. a domu č.p. 6 v Lešanech – Nové Vsi.
Z vypočtených výsledků je tedy zřejmé, že hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB
z provozu lomu bude s rezervou dodržen všude v chráněném venkovním prostoru a
v chráněném venkovním prostoru staveb. Vypočtené hodnoty je třeba považovat za
maximální, v praxi bude hluk z technologického zařízení stíněn i skládkami hotových
výrobků (kameniva), které budou umisťovány v okolí technologické linky.
Dominantním zdrojem hluku v je provoz technologické linky v prostoru zázemí, a to
především primárního drtiče, který má výrazně vyšší hladinu akustického výkonu než ostatní
zařízení. Eventuelní další snížení hladiny hluku by bylo možné účinně dosáhnou akustickým
odstíněním primárního drtiče. To je možné provést buď vybudováním ochranných valů okolo
plochy zázemí nebo umístěním primárního drtiče do zahloubení. Další možností je i instalace
akustických krytů přímo na drtiči. Možností je celá řada a detailně budou řešeny v rámci
řízení o povolení hornické činnosti.
Hladina akustického tlaku C pro vysokoenergetický impulsní hluk při trhacích pracích
bude s největší pravděpodobností ve všech okolních chráněných venkovních prostorech a
chráněných venkovních prostorech staveb pod hygienickým limitem. Tato predikce by měla
být ověřena měřením hluku při odstřelech, přičemž podle výsledků měření je možno upravit
parametry odstřelu.

9
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