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1. Účel zpracování 

Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu kotlů v elektrárně Kolín v chráněném 

venkovním prostoru staveb a za účelem zjištění souladu s ustanoveními § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 

Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 

Předmětem záměru je „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ zejména ve 

prospěch spalování biomasy.  

2. Popis lokality 

Společnost Veolia Energie Kolín, a.s. provozuje ve městě Kolín na břehu řeky Labe elektrárnu o celkovém 

instalovaném tepelném výkonu 180,74 MW. Jedná se o teplárenský provoz, který zajišťuje dodávku tepla 

včetně výroby elektrické energie. 

Kraj:   Středočeský  

Obec:    Kolín 

Katastrální území:  Kolín (668150) 

 

Obrázek 1: Širší situace záměru 

 

  



Hluková studie   
Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu – koncepce IIIb 

 

Stránka 5 z 23 
 

Nejbližší stavby pro bydlení se nacházejí na severní straně, kde se jedná o zástavbu podél ul. Krátká  

a na západní straně při ul. Tovární. Na severní hranici areálu elektrárny je postavena protihluková stěna  

o výšce 8 m, která odstiňuje stávající zauhlovací zařízení a stacionární zdroje hluku, umístěné v menších 

výškách.  

Následující obrázek uvádí detailní lokalizaci elektrárny.  

Obrázek 2: Celková situace lokality 

 

 

 

3. Základní informace a zdroje 

Pro výpočty provedené v této studii byly použity následující informační zdroje: 

▪ Údaje investora k akci " Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu – koncepce 

IIIb", 02/2018 

▪ Hluková studie „Ekologizace kotlů K5 a K8 v EKO“, RNDr. V. Suk, Ostrava, 03/2001 

▪ Hluková studie „Výstavba nového zdroje pro spalování biomasy – kotel K9, Elektrárna Kolín“,  

E-expert, spol. s r.o., Ostrava, 08/2019 

▪ Protokol o zkoušce č. F53/2017, EMPLA AG spol. s r.o., 03/2017 

▪ ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru. 

▪ Programové vybavení HLUK+, v. 13.01 profi 13 

▪ Programové vybavení IZOFONIK, v.3.2 

▪ Programové vybavení NEPrůzvučnost 2010 

▪ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění 

▪ www.cuzk.cz, www.mapy.cz 

http://www.cuzk.cz/
http://www.mapy.cz/
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4. Technologické a stavební řešení 

V současné době jsou v Elektrárně Kolín provozovány tři kotle. Kotle K5 a K8 jsou uhelné, kotel K6 je kotel 

plynový. Kotle K5 a K8 jsou odkouřeny jedním společným komínem, kotel K6 je pak odkouřen svým 

samostatným komínem.   

Tabulka 1: Přehled stávajících zdrojů v Elektrárně Kolín 

Zdroj 
Výkon 

[MW] 

Příkon 

[MW] 

Palivo 
Komín 

Kotel K8 89,57 99,52 
hnědé uhlí, 

biomasa 

Kotle mají společný komín s těmito parametry: 

Nadmořská výška paty: 199 m 

Výška koruny od paty: 117 m 

Světlost v koruně: 19,63 m2 
Kotel K5 33, 61 42,544 

hnědé uhlí, 

biomasa 

Kotel K6 57,56 61,893 zemní plyn 

Kotel má samostatný komín s těmito parametry: 

Nadmořská výška paty: 199 m 

Výška koruny od paty: 28 m 

Světlost v koruně: 2,54 m2 

Pozn. Celkový jmenovitý tepelný výkon činí 180,74 MW. 

V rámci technologie Elektrárny Kolín je v současnosti instalována a provozována technologie odsíření 

spalin pomocí hydrogenuhličitanu sodného u obou uhelných kotlů K5 a K8. Odsiřovací zařízení slouží jako 

preventivní opatření pro zajištění plnění platného emisního limitu pro oxid siřičitý. Po realizaci záměru se 

předpokládá odstavení této stávající technologie odsíření a její nahrazení novou technologií. 

Předkládaný záměr „Ekologizace zdroje Elektrárna Kolín a změna palivového mixu“ řeší realizaci opatření 

celého energetického zdroje Elektrárny Kolín jako celku, aby tento byl schopen plnit hodnoty emisních 

limitů nově požadované legislativou při zachování ekonomické stránky provozu. V rámci předkládaného 

záměru dojde v Elektrárně Kolín k následujícím změnám:  

 

1. Retrofitu kotle K8, při kterém bude stávající kotel K8 přestavěn na fluidní (popřípadě roštové) spalování 

a upraven pro spoluspalování spoluspalování biomasy, tuhého alternativního paliva, vysušených 

čistírenských kalů a hnědého uhlí.  

2. Retrofitu kotle K5, při kterém bude stávající kotel K5 upraven pro spoluspalování biomasy, tuhého 

alternativního paliva, vysušených čistírenských kalů a hnědého uhlí. V případě kotle K5 zůstane zachováno 

roštové spalování (popřípadě bude upraveno na fluidní). 

3. U obou uhelných kotlů K5 a K8 dojde od roku 2023 k úpravě mixu paliv zejména ve prospěch vyššího 

podílu spoluspalování biomasy (až 100%) a zároveň k možnosti spoluspalování tuhého alternativního 

paliva (do 30%) a čistírenských kalů (do 10%).  Stávající palivo, tj. hnědé uhlí, bude spoluspalováno 

v rozsahu do 50%.   

4. Denitrifikace bude řešena zejména primárním opatřením, tj. optimalizací spalovacího procesu. Zároveň 

bude v případě obou kotlů K8 a K5 aplikováno sekundární opatření pro snižování emisí oxidů dusíku, 

kterým bude instalace technologie selektivní nekatalytické redukce (SNCR).  

5. Odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8 bude řešeno instalací 

odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako plnohodnotné varianty polosuchou metodu 

odsíření s CFB absorbérem a metodu mokré vápencové vypírky. Obě zvažované technologie budou 

společné pro kotle K5 a K8. V případě obou odsiřovacích technologií dojde dále k jejich intenzifikaci 
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dávkováním aktivního uhlí do spalin pro efektivnější odstraňování polutantů sledovaných při 

spoluspalování odpadů. Vyčištěné spaliny budou vedeny do nového komína, který bude při realizaci 

varianty mokré vápencové vypírky napojen přímo na odsiřovací reaktor. V případě polosuché metody 

bude instalován nový komín v blízkosti odsiřovací jednotky a bude mu předřazen tkaninový filtr. 

6. V případě kotle K6 na zemní plyn dojde k instalaci nízkoemisních hořáků, pro snížení emisí oxidů dusíku. 

Tabulka 2: Přehled zdrojů v Elektrárně Kolín po realizaci záměru  

Zdroj 
Výkon 
[MWt] 

Příkon 
[MWt] 

Palivo Podíl v % Poznámka 

Kotel  K 8 66 73 

zemní plyn 0 – 5 Kotle budou mít společný komín 
s těmito parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Průměr komína: 2 m 
Výška komína variantně podle zvolené 
metody odsíření: 
Mokrá vypírka: 70 m 
Polosuchá metoda: 60 m 
Pozn. Pro mokrou vypírku se uvažuje 
s teplotou spalin na úrovni 80°C a 
proto je navržen vyšší komín (výška 
70m) než pro metodu polosuchou 
(výška 60 m), kde je teplota spalin 
uvažována na úrovni 120°C. Efektivní 
výška komína je tak srovnatelná pro 
obě metody. 

hnědé uhlí 0 – 50 

zbytková biomasa z těžby 
dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské kaly 0 - 10 

Kotel  K 5 20 25 

hnědé uhlí 0 – 30 

zbytková biomasa z těžby 
dřeva v lese 

0 - 100 

rostlinné pelety 0 - 50 

TAP 0 - 30 

vysušené čistírenské kaly 
0 - 10 

Kotel  K 6 58 62 zemní plyn 100 

Kotel má samostatný komín s těmito 
parametry: 
Nadmořská výška paty: 199 m 
Výška koruny od paty: 28 m 
Světlost v koruně: 2,54 m2 

Pozn. 1 Z důvodu změny palivového mixu (zvýšení podílu paliv s nižší výhřevností) a technických úprav kotlů 

K5 a K8 dojde ke snížení jejich tepelných výkonů a příkonů. 

Pozn. 2 Celkový jmenovitý tepelný výkon Elektrárny Kolín po realizaci záměru bude činit 144 MW. 

Pozn.3  Stávající plynový kotel K6 bude při realizaci této koncepce rovněž osazen nízkoemisními hořáky pro 

snížení emisí oxidů dusíku. 

Stávající uzavřený sklad uhlí bude využit i pro skladování nových druhů paliva – zbytková biomasa z těžby 

dřeva v lese, rostlinné pelety. Dopravní cesty pro uhlí původně ke kotli K5 budou využity pro dopravu 

paliva v podobě biomasy.  

 

5. Zdroje hluku 

Současný stav hlučnosti na lokalitě byl modelován na základě výsledků měření, které bylo provedeno dne 

6.3.2017 zkušební laboratoří č. 1110, EMPLA AG, spol.s r.o. (viz kap. 3). Dle konstatování v protokolu je 

v dané lokalitě (kromě provozu elektrárny) dalším významným zdrojem hluku silniční doprava (zejména  

ul. Ovčárenská) a železniční doprava na trati č. 231.  

Měření hluku bylo provedeno v časovém úseku, kdy všechny zdroje hluku vyvolané provozem společnosti 

Veolia Energie Kolín, a.s. byly v provozu ve standardním hlukovém režimu odpovídajícím denní a noční 

době.  
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Měření bylo provedeno u rodinného domu č. p. 162/1, Krátká ulice, Kolín (na pozemku parcelní číslo  

st. 877 v k. ú. Kolín), 2 m od jižní fasády domu (od středu zavřeného okna) ve výšce 2,5 m.  

Naměřené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku korigované na pozadí byly: 

 LAeq, 8 hod = 41,3 dB pro dobu denní a  LAeq, 1 hod = 37,0 dB pro dobu noční 

Na základě výsledků tohoto měření byl sestaven hlukový model lokality a se stávajícími zdroji hluku a vliv 

nových zdrojů bude hodnocen v souběhu se zdroji stávajícími. Podél ul. Krátká je vybudována gabionová 

stěna s nástavbou o celkové výšce cca 8 m.  

5.1. Zdroje liniové 

Odvoz produktu odsíření a popelovin vznikajících v souvislosti s provozem zařízení bude prováděn, stejně 

jako v současnosti, po stávajících komunikacích nákladními automobily nebo železniční dopravou. 

Záměrem společnosti Veolia Energie Kolín a.s. je využívat pro zásobování závodu biomasou železniční 

dopravu, která je využívána pro dopravu uhlí. V této studii je počítáno s nejhorší možnou variantou 

z hlediska vlivu na životní prostředí, tj. dopravou veškeré biomasy nákladními automobily.  

 

Tabulka 3: Změny v dopravě v důsledku realizace záměru  

 Stávající stav Stav po realizaci záměru 

varianta minimum uhlí 

Stav po realizaci záměru 

varianta maximum uhlí 

 t/rok Autocisterny a 

kamiony/rok  

t/rok Autocisterny a 

kamiony/rok 

t/rok Autocisterny a 

kamiony/rok 

Doprava paliva 

Hnědé uhlí 73.165  0 0  0 37.884 0 

Biomasa – zbytky z těžby v lese 0  0 80.884 3235 7.500 300 

Biomasa - rostlinné pelety 0  0 8.111 324 4.056 162 

Tuhé alternativní palivo (TAP) 0  0 22.651 0 29.129 0 

Vysušené čistírenské kaly 0  0 10.183 407 14.186 567 

Doprava aditiv: SNCR a odsiřování - nejhorší varianta z hlediska přesunu hmot 

Soda (NaHCO3) 3.106 124 0 0 0 0 

Hydroxid amonný NH4OH 0  0 81 3 90 4 

Vápenný hydrát Ca(OH)2 0  0 1.094 44 2.050 82 

Aktivní uhlí  0 0 50 2 50 3 

Písek (pro fluidní vrstvu) 0 0 148 6 148 6 

Doprava produktu odsiřování a popelovin – nejhorší varianta z hlediska přesunu hmot 

Produkty  2.539  102 1.565 63 3.196 128 

Popeloviny  7.001  280 11.245 450 16.527 661 

Celkem 85.811 506 136.012 4.534 114.816 1.913 

 

Doprava za současného stavu i stavu po realizaci záměru je kalkulována z maximální projektované výroby 

tepla ve výši 1.173.165 GJ za rok. 

 

Veškerá doprava hnědého uhlí je v současnosti prováděna po železnici. Po realizaci záměru se počítá se 

zachováním dopravy uhlí po železnici a rovněž dopravou TAP po železnici. Rostlinné pelety budou 

dopravovány podle možností po železnici nebo automobilovou dopravou. Pro účely výpočtu je počítáno 

s automobilovou dopravou, aby byl výpočet proveden na straně bezpečnosti.  Doprava biomasy – zbytků 
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z těžby v lese a vysušených čistírenských kalů bude realizována automobilovou dopravou. Pro výpočet je 

kalkulována autocisterna/kamion o nosnosti 25 t. 

 

Maximální vyvolaná automobilová doprava v zájmovém území je dále uvažována pro nejhorší možnou 

variantu z hlediska přesunu hmot, která představuje variantu při minimu uhlí v palivovém mixu.  

V případě silniční dopravy sorbentu a odvozu produktu odsíření a popílku cisternou pro přepravu sypkých 

materiálů lze při zachování současného stavu počítat s dopravou ve výši 506 nákladních automobilů za rok. 

Po realizaci záměru, při silniční dopravě biomasy, vysušených čistírenských kalů, všech sorbentů a odvozu 

produktu odsíření a popílku autodopravou (nejhorší možná varianta z hlediska přesunu množství hmot po 

silnici) lze počítat s dopravou ve výši až 4.534 nákladních autocisteren/kamiónů za rok (varianta, kdy 

v palivovém mixu nebude používáno hnědé uhlí). To znamená nárůst nákladní dopravy v území o 4.028 

nákladních automobilů za rok.  

Při 250 pracovních dnech, při kterých je možno realizovat silniční dopravu nákladními automobily, 

představuje nárůst cca 16 nákladních automobilů za den. Příjem kamionů bude směrován výhradně 

na dobu od 6:00 do 22:00 hod. Z výše uvedeného vyplývá, že se předkládaný projekt projeví v navýšení 

dopravy na komunikacích o cca 1 nákladní automobil za hodinu. 

 

Obrázek 3: Intenzity dopravy 

 

 

Stav intenzity dopravy na komunikacích pro rok 2023 byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy 

v roce 2016. 

Tabulka 4: Průměrná denní četnost provozu na komunikacích, rok 2023 

Profil N OA NNA N OA NNA N OA NNA 

 před realizací  po realizaci  rok 2000* 

II/125, 1-3354 17735 4147 17735 4179 10394 3093 

III/12557, 1-3813 8814 1267 8814 1299 8738 1466 

ul. Tovární 2934 426 2934 458 2912 488 

*) pro uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž 
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5.2. Zdroje stacionární 

Sklad paliva je proveden jako nosná ocelová konstrukce s opláštěním sendvičovými panely Kingspan. 

Typická hodnota neprůzvučnosti opláštění je uvedena v následujících tabulce. Vzduchová neprůzvučnost 

konstrukcí byla zjištěna výpočtem pomocí programového vybavení NEPrůzvučnost 2010. 

Tabulka 5: Neprůzvučnost obvodového pláště skladu paliva 

 Typ konstrukce :   dvojitá 
 1  Hliník          0,0010  2640,0  4375  0,005  ------ 
 2  Polyuretan      0,1000  189,0  2108  0,190  0,98 
 3  Hliník          0,0010  2640,0  4375  0,005  ------ 
 

Kmitočet Dílčí neprůzvučnosti Neprůzv. Ref. křivka Rozdíl 

       

f[Hz] 1.kce[dB] 2.kce[dB] DR(sep.)[dB] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 

       

100 2,5 2,5 -5,5 3,0 13 10,0 

125 4,5 4,5 -3,3 7,2 16 8,8 

160 6,5 6,5 0,1 12,6 19 6,4 

200 8,5 8,5 3,7 18,2 22 3,8 

250 10,5 10,5 7,1 23,6 25 1,4 

315 12,5 12,5 10,6 29,1 28 ----- 

400 14,5 14,5 14,1 34,6 31 ----- 

500 16,5 16,5 15,0 37,5 32 ----- 

630 18,5 18,5 15,0 39,5 33 ----- 

800 20,5 20,5 15,0 41,5 34 ----- 

1000 22,5 22,5 15,0 43,5 35 ----- 

1250 24,5 24,5 15,0 45,5 36 ----- 

1600 26,5 26,5 15,0 47,5 36 ----- 

2000 28,5 28,5 15,0 49,5 36 ----- 

2500 30,5 30,5 15,0 51,5 36 ----- 

3150 31,6 31,6 15,0 52,6 36 ----- 

Součet:      30,3 
  

 Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw :   32 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C :   -4 dB 
 Faktor přizpůsobení spektru C,tr :   -11 dB 
 Zápis dle ČSN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 32 (-4;-11) dB 

  

Ve skladu paliva jsou v provozu následující zdroje hluku. 

Tabulka 6: Zdroje hluku - sklad paliva 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 2 x pásový dopravník  84 

2 2 x strmý dopravník  91 

3 vyhrnovací vůz 88 

4 řetězový dopravník 93 

5 ventilátor Mixvent TD 500/160 67,3 

6 ventilátor HCFT/6-630H 81,5 

7 ventilátror TCBT/4-500H 81,7 

 

Hladina akustického tlaku ve skladu paliva byla modelována pomocí programového vybavení Izofonik, 

v.3.2. pro výpočet hluku v interiéru.  
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Obrázek 4: Pravděpodobné rozložení hladin hluku ve skladu paliva 

 

Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády skladu byly vypočteny dle ČSN – EN 12354-4 Přenos zvuku 

z budovy do venkovního prostoru.  

Tabulka 7: Akustické výkony na obvodových konstrukcích - sklad paliva 

LpA [dB] prvek X´as 

[dB] 

Cd plocha 

[m2] 

Lwa [dB] 
  severozápadní fasáda 

84,1 stěna 27,88 -3 148 74,92 
84,1 okno 13,7 -3 6 75,18 

 jihozápadní fasáda 
84,1 stěna 31,12 -3 494 76,92 
84,1 okno 28,86 -3 66 70,44 

 jihovýchodní  fasáda 
84,1 stěna 27,87 -3 142 74,75 
84,1 okno 16,69 -3 12 75,2 

 severovýchodní  fasáda 
84,1 stěna 31,12 -3 494 76,92 
84,1 okno 28,86 -3 66 70,44 

 

Kotle K5 a K8 je vybaven technologií pro snížení obsahu SO2 ve spalinách (DeSOx) pomocí dávkování jemně 

mletého hydrogen uhličitanu sodného (sorbentu) do spalin v místě mezi 1. a 2. blokem ekonomiséru.  

Technologie pro úpravu a dopravu sorbentu včetně sila o objemu 60 m3 je umístěna ve společné mlýnici 

sorbentu pro K5 a pro K8. Mlýnice sorbentu je umístěna vedle komína v rohu mezi kotelnou K8 a budovou 

nového vodního hospodářství (NVH). Mlýnice sorbentu je osazena pro každý kotel mlýnem sorbentu 

Hosokawa typ ALPINE 315 APP a ventilátorem pro dopravu sorbentu Avent typ RVVBD 180 KS.  

Sorbent, který po nadávkování do spalin reaguje s oxidy síry za vzniku sodných solí je následně ze spalin 

odlučován společně s popílkem v elektroodlučovači. Pro snižování emisí TZL jsou kotle K5 a K8 osazeny 

elektrickými odlučovači EKH 1-16-9-3-5-200-2-1.  

Elektrický odlučovač se skládá z vlastní skříně, systému vysokonapěťových a usazovacích elektrod, 

oklepávání elektrod, výsypek, vstupních a výstupních dílů. Vlastní skříň je rozdělena na tři sekce, řazené za 

sebou. Popílek z jednotlivých sekcí je dopravován fluidními dopravníky a dále středotlakou pneudopravou 

do popílkových sil. 
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Tabulka 8: Zdroje hluku bodové – současný stav 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 mlýnice  90 

2 elektrický odlučovač (2x) 88 

3 dopravní ventilátor 92 

4 kouřový ventilátor 96 

 

V současném stavu jsou spaliny kotlů K5 a K8 odváděny komínem o výšce koruny 117 m, hladina 

akustického výkonu na hlavě komína je 80 dB. Spaliny kotle K6 jsou vedeny ho komína o stavební výšce  

28 m, hladina akustického výkonu na hlavě komína je 82 dB. 

Po realizaci záměru bude odsíření spalin a snížení emisí ostatních polutantů z provozu kotlů K5 a K8  

řešeno instalací nové odsiřovací technologie. V současné době zvažuje investor jako plnohodnotné 

varianty polosuchou metodu odsíření s CFB absorbérem, případně metodu mokré vápencové vypírky. Obě 

zvažované technologie budou společné pro kotle K5 a K8. V případě obou odsiřovacích technologií dojde 

dále k jejich intenzifikaci dávkováním aktivního uhlí do spalin pro efektivnější odstraňování polutantů při 

spoluspalování odpadů. Při realizaci varianty mokré vápencové vypírky bude realizován rovněž nový komín 

o výšce 70 m, který bude napojen přímo na odsiřovací reaktor a ze zdrojů hluku přibude ventilátor 

oxidačního vzduchu s LWA = 92 dB.  

Hladina akustického výkonu na hlavě komína bude 82 dB. 

  

Tabulka 9: Zdroje hluku bodové – cílový stav 

č. zdroje Zdroj hluku LwA [dB] 

1 dmychadlo 86 

2 elektrický odlučovač (2x) 88 

3 dopravní ventilátor 92 

4 kouřový ventilátor 96 

5 ventilátor oxidačního vzduchu  92 

 

Technologie SNCR nepřináší významné zdroje hluku. 

V případě instalace mokré vápencové výpírky  budou mít kotle K5 a K8 společný komín s výškou koruny od 

paty 70 m, světlost v koruně: 3,14 m2, hladina akustického výkonu na hlavě komína bude 83 dB. V případě 

instalace polosuché metody odsíření spalin bude výška komína 60 m.  Spaliny kotle K6 budou vedeny do 

stávajícího komína o stavební výšce 28 m, hladina akustického výkonu na hlavě komína je 82 dB. 

6. Hluk ve venkovním chráněném prostoru 

Vliv hluku způsobený provozem záměru byl posuzován pro chráněný venkovní prostor. Pro hluk z provozu 

byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  

pro osm nejhlučnějších hodin v denní době a nejhlučnější hodinu v době noční.  

Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+ na katastrální mapě 

lokality s podkladem ortofotomapou z ČÚZK. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny pro 

venkovní chráněný prostor definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona č. 258/2000 Sb. 
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6.1. Výpočtové body 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny pro venkovní chráněný prostor definovaný  

v souladu s § 30, odst. 3) zákona č. 258/2000 Sb. 

Výpočtový bod č. 1 

- víceúčelová stavba č. p. 1567 na ul. Tovární, parc. č. 8037, 2 m před západní fasádou, 6 a 9 m  

nad úrovní terénu 

Výpočtový bod č. 2 

- rodinný dům č. p. 951 na ul. Na Louži, parc. č. 2747, 2 m před jihovýchodní fasádou, 3, 6 a 9 m  

nad úrovní terénu 

Výpočtový bod č. 3 (v kapitole 6.3 je označen jako č. 1) 

- rodinný dům č. p. 162 na ul. Krátká, 2 m před jižní fasádou, 2,5 m nad úrovní terénu 

 

6.2. Hluk z dopravy na pozemních komunikacích 

Doprava vyvolaná provozem bude vedena po komunikaci Ovčárecká, dále bude pokračovat sjezdem ulicí 

Na Louži a Tovární přímo do areálu teplárny. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích byl hodnocen na ulicích Na Louži a Tovární. 
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Obrázek 5: Ekvivalentní hladiny hluku z provozu na pozemních komunikacích, cílový stav, denní doba 
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Tabulka 10: Ekvivalentní hladiny dopravního hluku na pozemních komunikacích  

Výp. bod  
č. 

Výška  
(m) 

LAeq,T (dB)  
denní doba 

LAeq,T (dB)  
denní doba 

LAeq,T (dB)  
denní doba 

Současný 
stav 

Cílový stav 
Rok 2000 

1 6 61,4 61,4 60,2 

1 9 62,2 62,2 60,9 

2 3 66,1 66,2 66,4 

2 6 66,6 66,7 67,0 

2 9 64,8 64,8 65,1 

 

Z výsledků výpočtu vyplývá, že k 1.1.2001 byl hygienický limit v hladině akustického tlaku A pro hluk 

z provozu na pozemních komunikacích ve venkovním prostoru staveb již překročen. Od té doby nedošlo  

ke zvýšení hladiny akustického tlaku o více než 2 dB a na lokalitě nedošlo ani ke změnám směrového,  

ani výškového vedení silnice. Lze tedy, v tomto případě použít korekci na „starou hlukovou zátěž“. 

Doprava biomasy bud probíhat pouze v denní době 

 

6.3. Hluk ze stacionárních zdrojů 

Výpočet byl proveden pro současný stav a stav po realizaci záměru. Do výpočtu byly zahrnuty všechny 

zdroje hluku, které souvisí s provozem. V noci neprobíhá vnitroareálová doprava. Izofony jsou zobrazeny 

ve výšce 6 m.  
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6.3.1. Stávající stav 

Obrázek 6: Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, stávající stav, denní doba 
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Obrázek 7: Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, stávající stav, noční doba 
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6.3.2. Cílový stav 

Obrázek 8: Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, denní doba 
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Obrázek 9: Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav, noční doba 
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Tabulka 11: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku, stávající stav, denní a noční doba 

Výp. bod č.  výška (m)  
LAeq,T (dB) 
doprava*) 

LAeq,T (dB) 
stac.zdroje 

LAeq,T (dB) 
celkem 

LAeq,T (dB) 
měření 

  denní doba 

1 2,5 6,8 41,5 41,5 41,3 

  noční doba 

1 2,5 - 37,7 37,7 37,0 

*) doprava v areálu, mimo veřejné komunikace 

Výsledky výpočtu jsou v dobrém souladu s výsledky měření. 

 

Tabulka 12: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku, cílový stav, denní a noční doba 

Výp. bod č.  výška (m)  
LAeq,T (dB) 
doprava*) 

LAeq,T (dB) 
stac.zdroje 

LAeq,T (dB) 
celkem 

  denní doba 

1 2,5 12,5 42,1 42,1 

  noční doba 

1 2,5 - 39,0 39,0 

*) doprava v areálu, mimo veřejné komunikace 

 

 

 

7. Zhodnocení 

Všechny výsledky jsou uvedeny v souladu s §20, odst.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění nařízení 

vlády č. 217/2016 Sb. pro dopadající zvukovou vlnu.  

 

7.1. Požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění 

7.1.1. Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 12, odst. 3, 

se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru se stanoví 

součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle 

přílohy č. 3. 

korekce  -10 dB  noční doba 

+20 dB   stará hluková zátěž 
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Na základě výsledků uvedených v tabulkách 10-12 lze konstatovat, že: 

vlivem provozu nového zdroje pro spalování biomasy, kotle K9 a dalších úprav stávajících zařízení 

v elektrárně Kolín v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s §30, odst. 3) zákona  

č. 258/2000 Sb.: 

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk  

ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době 

b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk  

ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době 

c) nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z provozu  

na pozemních komunikacích a nedojde k překročení hygienického limitu s uplatněním korekce na starou 

hlukovou zátěž  

 

 

7.2. Odchylky a kalibrace  

Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v tomto případě. Rozdíl 

výpočtu a naměřené hodnoty byl v intervalu <-0,0; +0,7> dB. Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena  

v prosinci 2019. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl v intervalu < -0.6; +0.4> dB. 

Použité programové vybavení HLUK+, v. 13.01 profi 13 má integrovanou novelu metodiky pro výpočet 

dopravního hluku a hodnotí i útlum hluku vlastnostmi prostředí, včetně vertikálního zvrstvení terénu.  

V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu  

<-2.0; +2.0> dB.  

Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro výpočet 

dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit model 

vycházející z akustických výkonů zdrojů, oktávového (třetinooktávového) spektra zdrojů, jejich umístění a 

směrovosti.   

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

Všechny výpočty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány, jsou uloženy u zpracovatele. 
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8. Přílohy 

Příloha 1 - Výpis SW Hluk+ 

HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: KOLIN-DOPRAVA.ZAD                    Vytištěno: 26.2.2020 12:44 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  1-|   6.0 |  347.2;  144.7 |  60.2 |       |  60.2 |( 59.5)|        | 

|  1-|   9.0 |  347.2;  144.7 |  60.9 |       |  60.9 |( 60.3)|        | 

|  2-|   3.0 |  162.4;  281.9 |  66.4 |       |  66.4 |( 65.8)|        | 

|  2-|   6.0 |  162.4;  281.9 |  67.0 |       |  67.0 |( 66.3)|        | 

|  2-|   9.0 |  162.4;  281.9 |  65.1 |       |  65.1 |( 64.5)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: KOLIN-DOPRAVA.ZAD                     Vytištěno: 28.2.2020 9:54 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  1-|   6.0 |  347.2;  144.7 |  61.4 |       |  61.4 |( 60.2)|        | 

|  1-|   9.0 |  347.2;  144.7 |  62.2 |       |  62.2 |( 60.9)|        | 

|  2-|   3.0 |  162.4;  281.9 |  66.1 |       |  66.1 |( 66.4)|        | 

|  2-|   6.0 |  162.4;  281.9 |  66.6 |       |  66.6 |( 67.0)|        | 

|  2-|   9.0 |  162.4;  281.9 |  64.8 |       |  64.8 |( 65.1)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: KOLIN-DOPRAVA.ZAD                     Vytištěno: 28.2.2020 9:59 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  1-|   6.0 |  347.2;  144.7 |  61.4 |       |  61.4 |( 61.4)|        | 

|  1-|   9.0 |  347.2;  144.7 |  62.2 |       |  62.2 |( 62.2)|        | 

|  2-|   3.0 |  162.4;  281.9 |  66.2 |       |  66.2 |( 66.1)|        | 

|  2-|   6.0 |  162.4;  281.9 |  66.7 |       |  66.7 |( 66.6)|        | 

|  2-|   9.0 |  162.4;  281.9 |  64.8 |       |  64.8 |( 64.8)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: VEOLIA-KOLIN-IIIA-DEN.ZAD            Vytištěno: 26.2.2020 13:22 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  3-|   3.0 |  305.3;  183.4 |   6.8 |  41.5 |  41.5 |( 42.5)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: VEOLIA-KOLIN-IIIA-NOC.ZAD            Vytištěno: 26.2.2020 13:26 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  3-|   3.0 |  305.3;  183.4 |       |  37.7 |  37.7 |( 38.5)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: VEOLIA-KOLIN-IIIA-DEN-CIL.ZAD        Vytištěno: 26.2.2020 13:32 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( D E N )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  3-|   3.0 |  306.5;  182.8 |  12.5 |  42.1 |  42.1 |( 43.0)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

HLUK+  verze 13.01 profi13        Uživatel: 6123/E-expert, spol. s r.o. 

Soubor: VEOLIA-KOLIN-IIIA-NOC-CIL.ZAD        Vytištěno: 26.2.2020 13:33 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  T A B U L K A     B O D Ů      V Ý P O Č T U        ( N O C )       | 

|                                                                      | 

|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 

|  Č.| výška |   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem |předch.| měření | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

|  3-|   3.0 |  306.2;  183.0 |       |  39.0 |  39.0 |( 39.6)|        | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 

 

 

 


