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1. ÚVOD 
Předkládaná hluková studie je zpracována pro projekt realizace výrobního závodu MOBIS Lamp Shop CZ, 
který je zvažováno vybudovat ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov v katastrálním území 
Mošnov, 699934 (okres Nový Jičín) v Moravskoslezském kraji. Zájmové území se nachází západně od 
zastavěného území obce ve směru k ploše Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Stavba je umístěna na parce-
lách č.: 1290/7, 1332/13, 1274/6, 802/55, 802/56. Vlastníkem pozemků, na kterých bude stavba umís-
těna, je Statutární město Ostrava. 

Účelem hlukové studie je posouzení souladu projektovaného řešení záměru s požadavky zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V hlukové studii je popsán a zhodnocen vliv 
záměru na hlukovou situaci v jeho blízkém okolí. 

 

2. PODKLADY PRO HLUKOVOU STUDII 
 Mapové podklady: www.mapy.cz, maps.google.cz, geoportal.gov.cz 

 Části projektové dokumentace (popisy technologického vybavení, doprava, grafické situace aj.) 
zpracoval: TAKENAKA 11-12/2014. 

 Veřejně dostupné hlukové studie okolních záměrů – součásti dokumentací o posuzování vlivů na 
životní prostředí (zdroj Informační systém EIA: portal.cenia.cz): 
o Rozšíření výrobního závodu BEHR Ostrava Etapa IV – hluková studie. RNDr. V. Suk, 9/2013 
o Závod CROMODORA WHEELS průmyslová zóna Mošnov – rozšíření výroby – hluková studie. 

RNDr. V. Suk, 3/2008. 
o CROMODORA WHEELS - rozšíření výrobního závodu – hluková studie. TESO spol. s r.o., 

Ing. K. Novotná, Ph.D., 8/2012. 
o PLAKOR CZECH – Navýšení kapacity lakovny. Tebodin Czech Republic, s.r.o., Ing. J. Barillová, 

9/2011. 
o Mošnov - Plakor Czech, fáze IV. – hluková studie. RNDr. V. Suk, 3/2010. 
o Železniční Cargo Ostrava Mošnov – hluková studie. RNDr. V. Suk, 1/2010. 
o Multimodální Cargo Ostrava Mošnov - hluková studie. TESO spol. s r.o., Ing. M. Číhala, Ing. L. 

Obal, 2/2010. 

 programové vybavení: HLUK+, verze 10.24 profi, sériové číslo 6093, Izofonik 4.05, NEPrůzvučnost 
2010. 

 technické vybavení pro měření hluku: hlukoměr s dataloggerem Voltcraft SL-451. Kalibrace pří-
stroje provedena v 10/2014 ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, centrum hygienických la-
boratoří – oddělení faktorů prostředí. 

 

3. POPIS ZÁMĚRU 
Posuzovaný záměr představuje novostavbu výrobního závodu společnosti MOBIS Lamp Shop CZ na vý-
robu automobilových světel. Záměr je umístěn do stávající Strategické průmyslové zóny Ostrava-Moš-
nov na volnou plochu v blízkosti výrobních závodů společností Cromodora, Behr a Plakor. Zájmové území 
se nachází západně od zastavěného území obce ve směru k ploše Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Stavba 
je umístěna na parcelách č.: 1290/7, 1332/13, 1274/6, 802/55, 802/56. Vlastníkem pozemků, na kterých 
bude stavba umístěna, je Statutární město Ostrava. 

Z hlediska stavebního bude projekt představovat realizaci výrobní haly o celkových půdorysných rozmě-
rech 262 m x 170 m, výška objektu bude v ploše haly 15 m, na severní a jižní straně (krátké strany haly) 

http://www.mapy.cz/
http://maps.google.cz/
http://geoportal.gov.cz/
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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bude výška střechy snížena na 11,5 m na jižní straně a 8 m na severní straně). Objekt bude jednopod-
lažní, místy s vloženým druhým podlažím. Založení objektu bude na pilotách. Svislé nosné konstrukce 
(sloupy) a vodorovné nosné konstrukce (stropy) budou z prefabrikovaného železobetonu. Nosné kon-
strukce střechy (vazníky, vaznice) budou ocelové. Podlahové konstrukce bude tvořit vyztužený beton.  

Obvodový plášť z kompletizovaných plechových panelů s tepelnou izolací z minerální vlny tl. cca 180 mm. 
Pro účely hlukové studie je předpokládáno 20% prosklení pláště (dvojsko 4/16/4). 

Pro příjem a expedici budou použita automatická vrata skládací nebo rolovací. Ostatní vrata a dveře 
budou plechové zateplené. 

Vnitřní příčky haly, dělící pracoviště a technologické celky nejsou v projektu specifikovány. Pro účely 
modelu šíření hluku uvnitř haly (Izofonik – viz kapitolu 5.1.3) byly zvažovány příčky konstrukčně tvořené 
z lehkých panelových bariér např. 

Střešní plášť bude tvořen ocelovým trapézovým plechem s tepelnou izolací z minerální vlny tl. cca 
220 mm a povlakovou hydroizolací. Střešní světlíky budou polykarbonátové v ploše cca 3% střešního 
pláště. 

Výrobní hala je umístěna v jižní části zájmové plochy. Severní část je ponechána volná pro případné 
rozšíření výrobních aktivit. Hala, do které bude umístěno technologické vybavení. V  hale bude umístěna 
technologie na výrobu automobilových světel. 

 
Technologická pracoviště výrobního závodu: 

 Injection (Vstřikování) 
o Lens (Head Lamp) (čočky předních světel) 
o Reflector (Head Lamp) (reflektor předního světla) 
o Multi color Lens(Rear) (vícebarevné čočky zadních světel) 
o Bezel/Housing 

 Surface treatment (povrchová úprava) 
o Hard coating 
o Anti-fog (proti-mlžení) 
o metalizing(reflector) (pokovování) 
o Bezel/Housing 

 Assembly (montáž) 
o Head lamp (přední světla) 
o Head SUB (přední SUB) 
o Rear lamp (zadní světla) 
o Rear SUB (zadní SUB) 

 Equipments (vybavení) 
o Injection room (vstřikovací místnost) 
o Assembly line (montážní linka) 
o Crane (jeřáb) 
o Jig washing machine (mycí stroj) 
o Jig storage equipment (stohovací /balící/ stroj) 
o Cart for moving mold (vozík pro přesun forem) 
o Material storage lack - for Lens/bezel (zařízení na doplňování matriálu) 
o Layer thickness measuring device etc. (zařízení na měření tloušťky vrstvy) 
o Mold repair machine (oprava forem) 
o Die spoting (čištění forem) 
o Laser welding unit (laserová svařovací jednotka) 
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Originální názvy v angličtině jsou zde uvedeny pro snadnější orientaci v situaci průběhu ekvivalentních 
hladin akustického tlaku uvnitř haly uvedené v kapitole 5.1.3. 

Popis strojního vybavení (druhy, četnost strojů, výkonové charakteristiky) byl pro účely zpracování hlu-
kové studie k dispozici (charakteristiky strojů byly použity pro výpočet hluku uvnitř haly pomocí pro-
gramu Izofonik (viz kapitolu 5), avšak dle požadavku investora nebude popis strojů v hlukové studii zve-
řejněn, neboť hluková studie bude mj. součástí dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí a bude 
zveřejněna na internetu, odkud by konkurenční společnosti mohly již nyní, ve fázi projektové přípravy 
zjistit rozsah výrobní kapacity a získaly by tak konkurenční výhodu. 

Dopravní napojení celé průmyslové zóny je vedeno z komunikace I/58 na II/464 a dále přes III/4809 ze 
které je doprava vedena po komunikaci obsluhující průmyslovou zónu. Podrobněji je doprava řešena 
v kapitolách 4.1 resp. kapitole 5.1.2. 

Vzhledem k tomu, že záměr je navrženo umístit do stávající průmyslové zóny vedle již stávajících výrob-
ních závodů (viz situaci v kapitole 4.2) je součástí modelového výpočtu provedeno zhodnocení kumula-
tivních vlivů provozu MOBIS Lamp Shop CZ a okolních závodů, resp. zvažovaných provozů – podrobněji 
(včetně specifikace zdrojů hluku okolních záměrů) je problematika řešena v kapitole 5.2. 

Obrázek 1: Situace širších vztahů (zdroj: Mapy.cz) 

 

 

4. SITUACE V ZÁJMOVÉ LOKALITĚ 

4.1. Stávající hluková situace 
Zájmové území je oblastí, ve které je hlavním zdrojem hluku provoz na pozemních komunikacích (I/58, 
II/464). Doprava na dotčených komunikacích je tvořena intenzivní nákladní dopravou související s pro-
vozem Strategické průmyslové zóny. Jedná se např. o provozy společnosti Cromodora, MAHLE Behr, 
Plakor, které jsou umístěny poblíž posuzovaného záměru. 

Pro zhodnocení vlivů dopravy na hlukovou situaci, byly do hlukového modelu zahrnuty vybrané úseky 
okolních komunikací. Níže jsou uvedeny četnosti vozidel na zvolených úsecích dle sčítání dopravy pro-
vedeným Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2010. 

MOBIS Lamp Shop 
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Popis způsobu dopravy spojených s provozem záměru, jakož i popis modelovaných variant je uveden 
v popisu liniových zdrojů hluku (kapitola 5.1.2) resp. v kapitole 6.1 (popis modelovaných variant). 

Obrázek 2: Sčítání dopravy ŘSD 2010 na kom. I/58 a II/464 

 

 
 
Výše uvedené četnosti dopravy pochází ze sčítání dopravy, které bylo provedeno v roce 2010 Ředitel-
stvím silnic a dálnic. Jako výpočtový rok byl dle zadávací dokumentace zvolen rok 2020, kdy bude posu-
zovaný záměr v provozu. Pro uvedený rok byly údaje ze sčítání přepočteny dle „Výhledových koeficientů 
růstu dopravy pro období 2010 – 2050“ (zdroj: ŘSD, 12/2012) – viz tabulku níže. 

Tabulka 1: Sčítání dopravy ŘSD 2010 na kom. I/58 a II/464, přepočet na výpočtový rok 2020 

Komunikace Druh vozidla Sčítání 2010 
Navýšení na 

výpočtový rok 2020 

I/58 
Sčítací úsek 7-1700 

TV 1 991 2 091 

O 9 445 11 901 

M 81 102 

I/58 
Sčítací úsek 7-1706 

TV 1 758 1 846 

O 7 311 9 212 

M 28 35 

II/464 
Sčítací úsek 7-3740 

TV 652 665 

O 2 981 3 696 

M 48 60 

 
 
Mimo výše uvedené dopravy na okolních komunikacích se v zájmové lokalitě nachází také velké množství 
stacionárních zdrojů hluku – v průmyslové zóně je v provozu několik výrobních závodů, které budou 
společně se záměrem kumulovat svůj vliv na chráněné objekty obytné zástavby. Jedná se o např. provozy 
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společnosti Cromodora, MAHLE Behr, Plakor, které jsou již v provozu. Z dostupných podkladů je zřejmé, 
že v průmyslové zóně jsou plánovány další stavby umístěné poblíž posuzovaného záměru. Jedná se 
zejména o železniční případně multimodální cargo. 

Pro zhodnocení kumulativního vlivu popisovaných provozů resp. záměrů byly využity veřejně dostupné 
údaje o těchto provozech/záměrech (včetně dopravy s nimi související) – údaje pochází z informačního 
systému EIA (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) kde se nachází dokumenty o posuzování 
vlivů jednotlivých záměrů na životní prostředí (v dokumentech jsou mj. uvedeny hlukové studie jednot-
livých provozů). 

Popis jednotlivých zdrojů kumulativních staveb je uveden v  kapitole 5.2 „Zdroje hluku v okolí záměru. 

 

Pro zhodnocení stávající hlukové situace v zájmové lokalitě bylo v území provedeno orientační měření 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Vzhledem k tomu, že záměr bude v nepřetržitém provozu, bylo 
i měření provedeno v denní i v noční době. Měření bylo provedeno zpracovatelem hlukové studie po-
mocí hlukoměru s dataloggerem Voltcraft SL-451 a vyhodnoceno pomocí programového vybavení Pe-
akTech 8005 Sound Level Meter. Kalibrace hlukoměru byla provedena ve Zdravotním ústavu se sídlem 
v Ostravě, v centru hygienických laboratoří – oddělení faktorů prostředí (pracoviště je autorizováno pro 
měření hluku) v říjnu 2014. 

Tabulka 2: Základní technické údaje hlukoměru Voltcraft SL-451 

Standart IEC 616 

Standart IEC 61672-1, třída 2 

Rozlišení 0,1 dB 

Rozsah měření 
zvukové úrovně 

30 – 130 dB (automatický rozsah 

Přesnost ±1.4 dB 

Časové hodnoty 125 ms 

Mikrofon 1,27 cm (1/2“) elektrotový kondenzátorový mikrofon 

 

Orientační měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku bylo provedeno ve dvou místech. Místa jsou 
vyznačena v mapové situaci v kapitole 4.2: 

 v ploše zvažované stavby výrobní haly MOBIS Lamp Shop CZ 

 na protihlukovém valu v místě ve směru k výpočtovým bodům 2 a 3 této hlukové studie 
 

Měření v denní době bylo provedeno ve středu 26.11.2014 v době 9:00 – 10:00 hod. V průběhu měření 
byla mírná mlha, zataženo, bezvětří, teplota +3°C. Rušivé hluky, které nesouvisí s objektem měření, za-
znamenány nebyly (měření bylo v době odletu letadel přerušeno – v každém místě byly provedeny dva 
samostatné 10ti minutové záznamy). Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku bylo provedeno ve 
vyznačených místech ve výšce cca 1 metr nad terénem na stativu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce níže. 

Měření v noční době bylo provedeno ve čtvrtek 4.12.2014 v době 22:00 – 23:00 hod. V průběhu měření 
byla silná mlha, vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, teplota 0°C. Rušivé hluky, které nesouvisí s objektem měření, 
zaznamenány nebyly (měření bylo v době odletu letadel přerušeno – v každém místě byly provedeny 
dva samostatné 10ti minutové záznamy). Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku bylo provedeno 
ve vyznačených místech ve výšce cca 1 metr nad terénem na stativu. Naměřené hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce níže. 

http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Tabulka 3: Naměřené hodnoty LAeq 

 LAeq [dB] 

 Denní doba Noční doba 

 plocha val plocha val 

Naměřená minimální hodnota 36,8 39,2 41,1 41,3 

Vypočtená průměrná hodnota 39,1 41,6 44,1 44,3 

Vypočtená mediánová hodnota 38,3 41,1 43,6 43,7 

 

Z výše uvedených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku naměřené na ploše zvažované stavby 
výrobní haly MOBIS Lamp Shop CZ (PLOCHA) a na protihlukovém valu v místě ve směru k výpočtovým 
bodům 2 a 3 této hlukové studie (VAL) je zřejmé, že výsledky měření jsou významně ovlivněny jak měří-
cími podmínkami, tak režimem provozu okolních zdrojů.  

Z výsledků měření je zřejmý vliv protihlukového valu, který v obou případech zabraňuje šíření hluku 
z provozu na komunikaci I/58 ve směru k průmyslové zóně. Hluková situace v ploše haly posuzovaného 
záměru byla vždy mírně příznivější než situace na valu. 

Z naměřených údajů je zřejmé, že obytná zástavba je negativně hlukově ovlivněna zejména hlukem 
z provozu na komunikaci I/58 vedoucích středem obce. 

 

4.2. Zájmová lokalita, nejbližší obytná zástavba 
Výrobní závod MOBIS Lamp Shop CZ je navrženo umístit na volnou plochu ve Strategické průmyslové 
zóně Ostrava-Mošnov. Plocha je situována západně od nejbližší obytné zástavby obce Mošnova, která 
se nachází za protihlukovým valem (výšky 4 m n.t.) ve vzdálenosti cca 250 m od haly objektu MOBIS 
Lamp Shop CZ v obecní části „Malá Strana“. V nejbližší části obce se nachází výhradně individuální obytná 
zástavba rodinných domků. Nejbližšími objekty jsou obytné domy č.p. 233 a 197 ve kterých jsou zvoleny 
výpočtové bodu hlukové studie (podrobněji o výpočtových bodech – kapitola 6.3). Obytná zástavba 
Mošnova se pak nachází dále východně od posuzovaného záměru. 

Mimo obytné zástavby Mošnova se v kontextu širšího okolí nachází obytná zástavba jihozápadním smě-
rem v obci Sedlnice. Tato zástavba se nachází nejblíže ve vzdálenosti cca 1 km. Pro zhodnocení vlivů 
provozu MOBIS byl u obytného domu u železničního nádraží v Sedlnicích zvolen výpočtový bod hlukové 
studie. V neposlední řadě se obytná zástavba nachází v obci Skotnice, tj. jižně podél komunikace I/58 
nejblíže ve vzdálenosti cca 2 km od haly. U této zástavby se však očekává především možný vliv z provozu 
dopravy související se záměrem. Rovněž i zde je u nejbližšího objektu umístěn výpočtový bod hlukové 
studie. 

Terén v celém dotčeném území je převážně nezpevněný (tj. hlukově pohltivý). Zeleň se v území vyskytuje 
zejména jako osamocená v zahradách, podél komunikací, apod. Dřeviny byly také vysázeny na protihlu-
kovém valu, ale aktuálně díky jejich vzrůstu nepřispívají ke snížení šíření hluku. Vzhledem k této situaci 
nebyla zeleň v hlukovém modelu explicitně vyznačena. 

Výškově není území významně členité. Plocha průmyslové zóny je rovinatá a terénní zvlnění se objevuje 
zejména jižním až jihozápadním směrem, za komunikací II/464 (území zde stoupá) a pak východním 
směrem, za komunikací I/58 kde směrem k toku Lubiny nadmořská výška klesá. Pro zvýšení přesnosti 
hlukového modelu bylo území modelováno v programu Hluk+ ve 3D – výška vrstevnic byla zadána 
v kroku po 2 výškových metrech, terénní přechody byly programem automaticky dopočteny triangulací. 
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Obrázek 3: Situace území s vyznačením okolních záměrů a umístění výpočtových bodů (zdroj: Mapy.cz) 

 
 
 

5. POPIS ZDROJŮ HLUKU 

5.1. Zdroje hluku vlastního záměru 

5.1.1. Bodové zdroje 

Období výstavby 

V období výstavby lze předpokládat nejvýznamnější vlivy v době skrývání zeminy. Pro účely zhodnocení 
v hlukové studii bylo toto období modelováno prací čtyř mechanizmů rovnoměrně rozmístěných na do-
tčené ploše. Jedná se o tři bagry (LWA = 100 dB) a jeden buldozer (LWA = 110 dB). Pro simulaci nejhor-
šího možného stavu byl buldozer s nejvyšším akustickým výkonem umístěn nejblíže výpočtovým bodům 

Mimo skrývky zeminy bude zdrojem hluku v této fázi i hluk z vlastní stavby haly, resp. z provozu souvi-
sející autodopravy. Provoz autodopravy je modelován společně s provozem stavebních mechanizmů 
a jeho četnost je popsána v kapitole 5.1.2 – liniové zdroje hluku. Hluk ze stavby výrobní haly nebyl pro 
účely hlukové studie specifikován a modelován – je předpokládáno, že období výstavby kdy bude pro-
váděna skrývka zeminy a v provozu budou všechny čtyři stavební mechanismy společně s četnou dopra-
vou zabezpečující odvoz zeminy bude období s nejvýznamnějším vlivem na hlukovou situaci v lokalitě. 

V noci nebudou stavební práce prováděny. 

 

Stávající stav 

Dle dostupných údajů se v dotčené ploše nenacházejí žádné významné bodové zdroje hluku. Bodové 
zdroje hluku se v širším kontextu nacházejí na okolních výrobních objektech v průmyslové zóně. Tyto 
zdroje jsou popsány v kapitole 5.2 a zhodnoceny v modelu kumulativních vlivů. 

 

Stav po realizaci záměru 

Výp. bod č. 1 

Výp. body č. 2 a 3 

Výp. bod č. 4 

Výp. bod č. 5 

Výp. bod č. 6 

MAHLE Behr Plakor 

Cromodora Wheels 

MOBIS Lamp Shop 

Místa měření LAeq 
Multimodální 
Cargo 

Železniční 
Cargo 
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Realizací záměru budou na objektu výrobní haly MOBIS umístěny následující bodové zdroje. U zdrojů je 
uveden jejich akustický výkon poskytnutý investorem a použitý v hlukovém modelu. 

 14x SF (summer fan /letní větrání/ - přívod vzduchu): LWA = 73,0 dB 

 19x EF (summer fan /letní větrání/ - odvod vzduchu): LWA = 73,0 dB 

 21x AHU (airconditioning and heating unit /VZT jednotka pro vytápění a větrání/): LWA = 73,0 dB 

 5x CT (cooling tower /chladící věž/): LWA = 94,5 dB 

 4x reflector injection (technologický odtah ze vstřikování): LWA = 73,0 dB 

 1x active carbon absorber (technologický odtah z absorbéru VOC): LWA = 73,0 dB 

 3x metalizing line (technologický odtah z linek pokovování): LWA = 73,0 dB 
 
Rozmístění zdrojů na střeše objektu haly bylo provedeno dle projektované situace. 

 

5.1.2. Liniové zdroje 

Období výstavby 

Pro vlastní stavbu se počítá s využitím stávajících silničních komunikací. Nové asfaltové komunikace ne-
budou pro účely výstavby zřizovány, vnitroareálová doprava bude vedena po nezpevněných površích.  
Pro odvoz skrývané zeminy a následné stavební práce bude doprava směrována na komunikaci II/464. 
Doprava nebude vedena přes obec Mošnov. 

S ohledem na rozsah navržené stavby lze nejvyšší intenzitu dopravy při výstavbě odhadovat na cca 50 
nákladních vozidel/den, tedy cca 100 pohybů denně. Výjimkou může být pouze etapa skrývky ornice, 
kdy v případě intenzivního odvozu (tlak na zkrácení délky prací) lze v délce jednoho měsíce očekávat 
intenzitu nákladní dopravy až cca 200 vozidel/den, tedy max. cca 4001 pohybů nákladních aut (NA) 
denně. 

Počet osobních aut (OA) během výstavby nebude z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu ani z hle-
diska vlivů významný - lze očekávat maximálně cca 50 osobních vozidel denně, tedy cca 100 pohybů/den. 

 

Stávající stav 

Popis stávajícího provozu na dotčených komunikacích vychází ze sčítání dopravy, které bylo provedeno 
v roce 2010 Ředitelstvím silnic a dálnic. Pro výpočtový rok 2020, kdy dle zadání bude záměr uveden do 
provozu, bylo množství dopravy ze sčítání upraveno dle „Výhledových koeficientů růstu dopravy pro 
období 2010 – 2050“ (zdroj: ŘSD, 12/2012). Údaje ze sčítání dopravy ŘSD 2010 a hodnoty přepočtené 
na rok 2020 jsou uvedeny v tabulkách v kapitole 4.1. 

 

Stav po realizaci záměru 

Nákladní doprava 

Dopravní obslužnost technologie (dovoz surovin a hotových světlometů) bude zajištěna nákladní auto-
mobilovou dopravou vedenou po stávajících komunikacích jižním směrem od areálu posuzovaného zá-
vodu. Následně bude využito napojení na silnici II/464 a poté odbočení na silnici I/58 ve směru Příbor. 
Doprava bude vedena mimo obec Mošnov. 

 

                                                             

1 Modelovaná četnost dopravy. 
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Tabulka 4: Odhad vyvolané intenzity nákladní automobilové dopravy 

Odvoz výrobků:   
počet předních světlometů 2 000 000 ks/rok 
počet zadních skupinových svítilen 2 000 000 ks/rok 
   
kapacita aut (14 tun) - přední světlomety 250 ks 
kapacita aut (14 tun) - zadní skupinové svítilny 250 ks 
   
počet aut (14 tun) 16 000 aut/rok 
počet aut (14 tun) - dovoz pouze v pracovní dny 67 aut/den 
počet pohybů 134 pohybů/den 
   
Dovoz surovin: 2 
počet aut (14 tun) 16 000 aut/rok 
počet aut (14 tun) v pracovní dny 67 aut/den 
počet pohybů 134 pohybů/den 
   
Celkem nákladní doprava:   
počet aut (14 tun) 32 000 aut/rok 
počet aut (14 tun) - doprava pouze v pracovní dny 134 aut/den 
počet pohybů 268 pohybů/den 

 
 
Osobní doprava 

Individuální osobní doprava vyvolaná záměrem je pro účely předkládaného posouzení limitována kapa-
citou navrženého parkoviště (311 stání pro osobní vozidla + 3 autobusy s průměrným využitím na 90% 
(cca 280 vozidel). Při uvažovaném třísměnném provozu a plné obsazenosti parkoviště lze počet osobních 
automobilů vyčíslit na max. 843 vozidel/den, což představuje zvýšení intenzity osobní dopravy na příjez-
dové komunikaci ve výši max. 1 686 vozidel/den. 

Znázornění směrování dopravních tras pro obsluhu navrženého výrobního závodu do doby vybudování 
plánovaných obchvatů Mošnova a Skotnice je obsahem následujícího obrázku. 

                                                             

2 Na základě vyjádření investora lze uvažovat, že dovoz = odvoz, ve skutečnosti bude objem dovozu pravděpo-
dobně menší (větší prostorové nároky na uložení hotových výrobků oproti surovinám, zejména granulátu) - 
hodnocení v dokumentaci je na straně vyšší bezpečnosti. 
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Obrázek 4: Vedení dopravy vyvolané záměrem před vybudováním obchvatu Mošnova 

 
 
Výše uvedené přitížení se dotkne úseků komunikací, na kterých bylo v roce 2010 provedeno sčítání do-
pravy – viz kapitolu 4.1 hlukové studie. 

Vzhledem k tomu, že po roce 2010 byly, nebo potenciálně budou realizovány další záměry, které mohou 
ovlivnit dopravní situaci v zájmové oblasti, byly na základě EIA oznámení a dokumentací těchto připra-
vovaných záměrů vyhodnoceny předpokládané dopravní intenzity na komunikacích, které budou do-
tčeny posuzovaným záměrem. 

Významný objem dopravy na komunikaci II/464 a I/58 vyvolá zejména záměr multimodálního carga. 
V souladu s dopravní studií UDI Morava je uvažováno, že 45% automobilové dopravy bude z tohoto 
záměru směrováno k dálnici D1 (po II/464 směr Studénka), 55% po II/464 k napojení na I/58, 30 % ná-
sledně po I/58 ve směru Ostrava a 25 % po I/58 k Příboru. 

Podle dostupných informací je kromě záměrů již zaevidovaných v informačním systému EIA v součas-
nosti připravováno také rozšíření výroby v závodě společnosti MAHLE Behr Ostrava s.r.o. o maximálně 
cca 25%. Při hodnocení kumulativních nároků na dopravní infrastrukturu s posuzovaným záměrem je 
předpokládáno, že u této provozovny dojde k proporcionálně obdobnému nárůstu nákladní silniční do-
pravy (pravděpodobně nadhodnocený předpoklad ve směru vyšší bezpečnosti výsledků hlukové studie). 

osobní vozidla 
směr Studénka (cca 20%) 

osobní vozidla 
směr Ostrava (cca 50%) 

osobní vozidla 
směr Příbor (cca 30%) 
nákladní vozidla 
směr Příbor (100%) 

osobní vozidla 
směr Příbor (cca 30%) 
nákladní vozidla 
směr Příbor (100%) 
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Po korekci na postupné zvyšování intenzity dopravy od sčítání z roku 2010 byly vyčísleny výchozí (rok 
2013) a cílové (rok 2020) dopravní intenzity na dotčených komunikacích, včetně kumulace s dalšími při-
pravovanými záměry. Výsledek je obsahem následujících tabulek.  

Přehled intenzit dopravy zjištěných v roce 2010 a intenzit předpokládaných v roce 2013 po realizaci 
všech plánovaných okolních záměrů je obsahem následující tabulky. 

Tabulka 5: Dotčené úseky okolních komunikací 

Kom. Úsek Začátek Konec 

Intenzity při sčítání 
dopravy 2010 

Intenzity při kumulativ-
ním působení záměrů 

v roce 2013 bez posuzo-
vaného záměru 

NA 
(voz./den) 

OA 
(voz./den) 

NA 
(voz./den) 

OA 
(voz./den) 

464 7-3740 
zaús.46427 
od Bravantic 

zaús. do 58 
u Příbora 

652 2981 805 3739 

464 7-3740 výjezd Cargo 
zaús. do 58 u Pří-
bora 

652 2981 836 3842 

58 7-1700 
mimoúrov. 
křížení s 48 

zaús. 464 
od Bílovce 

1991 9445 2174 11937 

58 7-1706 
zaús. 464 
od Bílovce 

vyús. 48116 
k letišti Mošnov 

1758 7311 1929 8951 

 
Na základě výše uvedených předpokládaných intenzit dopravy vyvolaných záměrem, výsledků sčítání 
dopravy a kumulativního působení dalších připravovaných záměrů v okolí lze konstatovat, že vlivem zá-
měru dojde k přitížení stávajících sčítaných úseků komunikací podle následující tabulky. 

Tabulka 6: Velikost dopravního přitížení okolních komunikací vlivem záměru 

Kom. Úsek 

Cílová intenzita do-
pravy v roce 2020 bez 
posuzovaného záměru 

Dopravní přitížení v roce 2020 vlivem záměru 
Cílová intenzita dopravy 
v roce 2020 včetně posu-

zovaného záměru 

NA 
(voz./den) 

OA 
(voz./den) 

NA 
(voz./den) 

Změna 
(%) 

OA 
(voz./den) 

Změna 
(%) 

NA 
(voz./den) 

OA 
(voz./den) 

464 
7-3740 
Směr 
Studénka 

824 4 216 0 
0% 337 

8% 824 4 554 

464 
7-3740 
Směr I/58 

855 4 319 268 
31% 506 

12% 1 123 4 825 

58 7-1700 2 234 13 448 268 12% 506 4% 2 502 13 954 

58 7-1706 1 982 10121 0 0% 843 8% 1 982 10 964 

 
Výše uvedené odhady dopravních intenzit nezohledňují změnu organizace dopravy po dobudování ob-
chvatů Mošnova a Skotnice. 

Velikost přitížení okolních komunikací vlivem záměru bude u nákladní dopravy činit až 31% (cca 1,7 km 
dlouhý úsek na silnici II/464 vedený mimo osídlení). V úsecích probíhajících obytnou zástavbou bude 
změna dopravních intenzit nákladní dopravy dosahovat maximálně cca 12% (průtah obcí Skotnice). Tato 
situace je dočasná. Ke zlepšení dopravní situace dojde po dobudování obchvatů obcí Skotnice a Mošnov, 
které umožní napojení průmyslové zóny Mošnov, včetně posuzovaného záměru, přímo na silnici I/48 
bez průjezdu obytnou zástavbou. Dokončení obchvatů je plánováno na rok 2019 v případě Mošnova 
a rok 2018 v případě Skotnice. V obou případech se tedy jedná o horizont před uvedením záměru do 
plného provozu, které je plánováno na rok 2020. 
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V případě osobní dopravy lze vlivem záměru očekávat v obytné zástavbě Mošnova přitížení oproti stá-
vajícímu stavu maximálně okolo 8%, v obytné zástavbě obce Skotnice okolo 4%. Podobně jako u nákladní 
dopravy je očekávané přitížení v těchto obcích dočasné do doby dobudování uvedených obchvatů. 

 

5.1.3. Plošné zdroje 

Období výstavby 

Plošný zdroj v období výstavby je obvykle představován plochou vlastního staveniště. Pro zhodnocení 
nejhoršího možného vlivu období výstavby byly místo plošného zdroje staveniště modelován provoz 
buldozeru jako bodového zdroje, který operuje v místě na okraji zájmové plochy ve směru k nejbližší 
obytné zástavbě (výpočtové body 1 až 4). V případě, že stroj bude operovat ve větších vzdálenostech od 
zástavby, bude šíření hluku z jeho provozu vždy menší. 

 

Stávající stav 

V dotčené ploše se nenacházejí žádné plošné zdroje hluku. Plocha je v současné době nezastavěná a ze-
mědělsky obdělávána. Zdroje hluku okolních výrobních objektů v průmyslové zóně jsou popsány v kapi-
tole 5.2 a zhodnoceny v modelu kumulativních vlivů. 

 

Stav po realizaci záměru 

Realizací záměru bude do přízemního objektu výrobní haly MOBIS umístěno technologické jednotlivých 
výrobních linek. Vzhledem k tomu, že v době zpracování hlukové studie nebylo finální umístění jednot-
livých strojů k dispozici, vycházelo se při modelování hluku uvnitř haly z umístění jednotlivých pracovišť. 
Pracoviště (určitý technologický krok/operace) má dle situace poskytnuté projektantem přesné umístění 
a dle finálního seznamu technologického vybavení lze za předpokladu rovnoměrného umístění strojů na 
pracovišti modelovat v programu Izofonik šíření hluku od strojů po pracovišti a dále modelovat šíření 
hluku z těchto pracovišť po celé výrobní hale. Níže jsou uvedeny seznamy pracovišť s předpokladem 
součtové hladiny akustického tlaku hlučnosti vycházející z projektovaného technologického vybavení. 

Ve výrobní hale budou umístěny dvě vytápěcí a chladicí klimatizační jednotky (HVAC Unit). 

Tabulka 7: Hladina akustického tlaku na pracovištích 

Proces 
Technologické 

vybavení pracoviště 

Hlučnost 
pracoviště 

Lp (dB) 

Vstřikování 
(Injection) 

Lens - Přední světlomet 
(Lens - Head Lamp) 

Vstřikolisy 78 

Vstřikování 
(Injection) 

Lens - Přední světlomet 
(Lens - Head Lamp) 

Systém automatického 
upínání forem 

77 

Vstřikování 
(Injection) 

Reflektor - Přední světlomet Vstřikolisy 78 

Vstřikování 
(Injection) 

Reflektor - Přední světlomet Tryskání 100 

Vstřikování 
(Injection) 

Vícebarevné průhledné díly - 
zadní skupinová svítilna 
(Multi color Lens - Rear) 

Vstřikolisy 80 

Vstřikování 
(Injection) 

Bezel/Housing Vstřikolisy 84 
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Vstřikování 
(Injection) 

Bezel/Housing Vstřikolisy 85 

Vstřikování 
(Injection) 

Bezel/Housing Vstřikolisy 81 

Povrchové úpravy 
(Surface treatment) 

Lakování - Hard coating 
UV vytvrzení 
(UV drying furnace) 

83 

Povrchové úpravy 
(Surface treatment) 

Lakování - Anti-fog 
Horkovzdušná sušárna 
(Hot air drying furnace) 

83 

Povrchové úpravy 
(Surface treatment) 

Pokovení  - reflektor 
(Metalizing -reflector) 

UV vytvrzení 
(UV drying furnace) 

81 

Kompletace 
(Assembly) 

Přední světlomet 
(Head lamp) 

Kompletace 
(Head lamp assembly-H/MELT) 

85 

Kompletace 
(Assembly) 

Zadní skupinová svítilna 
(Rear lamp) 

Kompletace 
(Rear lamp assembly machine -
Thermosetting) 

83 

Ostatní zařízení – 2x vnitřní jednotky na stropu haly 
Vytápěcí a chladicí klimatizační 
jednotky (HVAC Unit) 

85 

Obrázek 5: Průběh izofon uvnitř výrobní haly – výška výpočtu 7,5 m n.t., tj. polovina výšky haly (Izofonik) 

 
 
Výše uvedeným modelem v programu Izofonik byly získány předpokládané maximální hladiny akustic-
kého tlaku na vnitřních stěnách a stropu výrobní haly. Vzhledem k nerovnoměrnosti hladin jak v hori-
zontálním tak částečně i ve vertikálním směru bylo s ohledem na bezpečnost modelu přistoupeno k po-
užití jednočíselné hodnoty pro každou stěnu (byly použity hodnoty zaokrouhleny směrem vzhůru). Pro 
výpočet modelu hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru byla v programu Hluk+ použity násle-
dující hodnoty: 
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 vnitřní stěna severní fasády: Lp = 78 dB 

 vnitřní stěna východní fasády: Lp = 78 dB 

 vnitřní stěna jižní fasády: Lp = 79 dB 

 vnitřní stěna západní fasády: Lp = 78 dB 

 vnitřní stěna stropu: Lp = 79 dB (získáno samostatným výpočtem pod střechou haly) 
 

Pro výpočet hodnoty vážené vzduchové neprůzvučnosti pláště a střechy Rw‘ byl použit program NEPrů-
zvučnost 2010. Dle projekčních podkladů bude stavba konstrukčně řešena jako následujícím způsobem: 

Obvodový plášť z bude realizován z kompletizovaných plechových panelů s tepelnou izolací z minerální 
vlny tl. cca 180 mm. Pro výpočet Rw‘ byly použity akustické vlastnosti stěnového panelu KINGSPAN 
KS1000 FR (při vlastní realizaci nemusí být použit). Obvodový plášť bude prosklen – pro výpočet Rw‘ se 
předpokládá 20% prosklení a použití dvojskla 4/16/4. U objektů příjmu a expedice budou použita auto-
matická vrata skládací nebo rolovací. Ostatní vrata a dveře budou plechové zateplené. Charakteristika 
neprůzvučnosti vrat nebyla pro výpočet neprůzvučnosti použita – předpokládá se, že hlučnost pronika-
jící zevnitř haly konstrukcí vrat bude obdobná jako při průniku fasádní stěnou s  20% prosklením, resp. 
že hluk způsobený provozem vozidel v rámci areálových komunikací (při nakládce a vykládce) eliminuje 
případnou chybu předchozího předpokladu. 

Střešní plášť bude tvořen ocelovým trapézovým plechem s tepelnou izolací z minerální vlny tl. cca 
220 mm a povlakovou hydroizolací. Pro výpočet Rw byly použity akustické vlastnosti střešního panelu 
KINGSPAN KS1000 FF, (při vlastní realizaci nemusí být použit). Na střeše budou umístěny polykarboná-
tové světlíky v ploše cca 3% střešního pláště. Pro výpočet vážené neprůzvučnosti byla použita základní 
komůrková polykarbonátová deska tloušťky 10 mm tvořená dvěma vrstvami polykarbonátu tl. 2 mm se 
vzduchovou mezerou 6 mm. 

 

Hodnoty neprůzvučnosti modelové stěny: 

Typ konstrukce: složená (kombinovaná) 
 
Jednotlivé dílčí konstrukce (celkem 2): 
Pořad.č.kce  Název  Plocha [m2] 
1  Kingspan KS1150 FR 80,0 
2  Prosklení pláště 20% (4/16/4) 20,0 
 
Vzhledem k tomu, že pro dílčích konstrukci Kingspan KS1000 FF nebyly známy neprůzvučnosti (stupně 
vzduch. neprůzvučnosti), je výsledkem výpočtu pouze vážená neprůzvučnost složené konstrukce. 

Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw = 30 dB 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy jednotlivé neprůzvučnosti, nelze určit faktory přizpůsobení spektru 
C a Ctr. 
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Obrázek 6: Neprůzvučnost modelové stěny 

 

 

Hodnoty neprůzvučnosti modelového stropu: 

Typ konstrukce: složená (kombinovaná) 
 
Jednotlivé dílčí konstrukce (celkem 2): 
Pořad.č.kce  Název  Plocha [m2] 
1  Kingspan KS1000 FF 97,0 
2  Světlíky polykarbonát (2/8/2) 3,0 
 
Vzhledem k tomu, že pro dílčích konstrukci Kingspan KS1000 FF nebyly známy neprůzvučnosti (stupně 
vzduch. neprůzvučnosti), je výsledkem výpočtu pouze vážená neprůzvučnost složené konstrukce. 

Vážená neprůzvučnost (laboratorní) Rw = 30 dB 

Vzhledem k tomu, že nejsou známy jednotlivé neprůzvučnosti, nelze určit faktory přizpůsobení spektru 
C a Ctr. 
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Obrázek 7: Neprůzvučnost modelového stropu 

 

 

5.2. Zdroje hluku v okolí záměru 
Záměr realizace výrobního závodu MOBIS Lamp Shop CZ je umístěn do strategické průmyslové zóny 
Ostrava-Mošnov na volnou plochu (viz situaci v kapitole 3) do sousedství již existujících či plánovaných 
staveb. Z hlediska hlukové situace v posuzovaném okolí závodu MOBIS jsou předmětné především ná-
sledující provozy: 

 MAHLE Behr Ostrava s.r.o.: (Německo, automobilový průmysl) - výroba klimatizací, chladičů 

 PLAKOR CZECH s.r.o.: (J. Korea, automobilový průmysl) - výroba plastových dílů 

 COMODORA WHEELS, s.r.o.: (Itálie, automobilový průmysl) - výroba litých kol 

 Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 
 
Popis zdrojů hluku v uvedených provozech: 

MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 

Významnými zdroji hluku ve výrobním závodě BEHR jsou výtlaky prostorové a technologické vzducho-
techniky instalované na střeše výrobní haly. Na střeše je v provozu 10 ks nástřešních jednotek, odsávaný 
objem 8 000 m3/hod každý, (akustický výkon 10 x LWA = 75,5 dB). Do komína je svedeno odvětrání 
5x pecí, akustický výkon na hlavě komína lze očekávat na úrovni 91,7 dB /po navýšení technologie/. Dále 
zde jsou instalovány filtry pro čištění vzdušiny odsávané z technologických operací. Akustické výkony 
těchto zařízení jsou po rozšíření technologie 91,7 dB. Na střeše části haly budou instalovány VZT jed-
notky VS 400 – VTS Clima s.r.o. (akustický výkon LWA = 77 dB). Provoz závodu je v denní i noční době. 

Další zdroje hluku budou uvedeny do provozu v souvislosti s realizací IV. etapy rozšíření výrobního zá-
vodu. Dle hlukové studie (RNDr. Vladimír Suk, 9/2013) bude IV. etapa představovat: 

 Rozšíření dusíkové stanice bude realizováno na jihovýchodní straně stávající stanice, kde bude 
instalován kompresor s LWA = 97 dB, umístěný v kontejneru s neprůzvučností obvodového pláště 
25 dB. Větrací žaluzie mají útlum 12 dB. 

 Tryskací zařízení pro tryskání rámů bude umístěno v samostatné budově umístěné na jihozápadní 
straně areálu závodu v prostoru u budovy odpadového hospodářství. Hladina akustického tlaku v 
místnosti instalace zařízení se předpokládána úrovni 90 dB. 
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 Technologie chlazení bude umístěna na severozápadní straně nové skladové a výrobní haly, tvoří 
ji tři chladiče s hladinou akustického výkonu 80 dB, 84 dB a 87 dB. 

 V sousedství této technologie bude instalována sušička plastů, její odvětrání je vedeno nad stře-
chu budovy, LWA = 82 dB. Odvětrání technologie 2 nových pecí bude nad střechu budovy. Zde 
bude pro každou pec vyveden výtlak z tepelného odmaštění 79 dB, z ochlazování 77 dB, ohřevu 
sušení 78 dB a odvětrání pájení 71 dB. 

 Plošným zdrojem hluku bude rovněž manipulace při vykládce a nakládce kamionů. V modelu se 
počítá s vysokozdvižnými vozíky (LWA = 82 dB). 

 
Závod je napojen na komunikaci III/48016 a dále na komunikaci I/58. Současná intenzita kamionové 
dopravy je tvořená příjezdem a odjezdem 33 TNA/den a 8 LNA/den, v denní době a 10 TNA v době noční. 
V souvislosti s realizací záměru dojde k nárůstu TNA o 15 v denní době a o 5 v době noční. U LNA bude 
nárůst v denní době o 7 aut. 

Intenzita osobní automobilové dopravy je dána stávajícím počtem 273 parkovacích stání. Pro výpočet 
hlukové studie je uvažováno se zaplněním všech stání v době střídání směn 3krát za den, tj. 819 osobních 
automobilů denně, z toho 270 v noční době. Těžká nákladní automobilová doprava bude ze 100 % rea-
lizována po komunikaci I/58 směrem na Příbor. Osobní automobily budou jezdit po komunikaci I/58 
severním směrem na Ostravu (90 % vozidel) a jižně na Příbor (10 % vozidel). 

 

PLAKOR CZECH s.r.o. 

Na střeše stávajícího objektu fy. Plakor Czech jsou instalovány následující zdroje hluku: 

 VZT jednotky pro větrání a vytápění lisovny, 2 ks s LWA = 88,5 dB (střecha) 

 VZT jednotky pro větrání a vytápění montáže 4 ks s LWA = 87,4 dB (střecha) 

 VZT jednotky pro větrání a vytápění lakovny 2 ks s LWA = 87,4 dB (střecha) 

 VZT jednotka pro větrání a vytápění skladu LWA = 82,5 dB (střecha) 

 technologický odtah sušáren 2 ks Garnisch LWA = 74 dB (střecha) 

 technologický odtah od sušárny laků 4 ks LWA = 74 dB (střecha) 

 VZT jednotky pro větrání administrativních prostor 2 ks LWA = 75 dB (střecha) 

 VZT jednotka pro větrání šaten LWA = 72 dB (střecha) 

 VZT jednotka pro přívod vzduchu - kantýna LWA = 78 dB (střecha) 

 VZT jednotka pro přívod vzduchu - kuchyň LWA = 78 dB (střecha) 

 VZT jednotka pro odvod vzduchu - kuchyň LWA = 80 dB (střecha) 

 kondenzační jednotka - kanceláře LWA = 64 dB (střecha) 

 RTO jednotka LWA = 80 dB (východní fasáda) 

 sací a větrací žaluzie, 2 ks LWA = 80 dB (severní fasáda kompresorovny) 

 odvod vzduchu LWA = 85 dB (střecha kompresorovny) 

 odsávání nabíjecí stanice pro AKU vozíky LWA = 78 dB (střecha kompresorovny) 

 Automobilová doprava: intenzita kamionové dopravy je tvořená příjezdem a odjezdem 
100 NA/den, tj. 200 jízd/den (z toho v době 6,00 - 22,00 hod. – 75 NA, v době 22,00 – 6,00 hod. 
– 25 NA). Intenzita osobní automobilové dopravy je 800 jízd/24 hodin OA, z toho 270 v noční 
době. Závod je komunikačně napojen na komunikaci III/48016 a dále na komunikaci I/58. Těžká 
nákladní automobilová doprava bude ze 100 % realizována po komunikaci I/58 v jižním směru na 
Příbor. Osobní automobily budou jezdit po komunikaci I/58 severním směrem na Ostravu (90 % 
vozidel) a jižně na Příbor (10 % vozidel). 

 

COMODORA WHEELS, s.r.o. 
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Významnými zdroji hluku závodu CROMODORA WHEELS jsou výtlaky prostorové a technologické vzdu-
chotechniky instalované na střeše výrobní haly. Na střeše je v provozu 12 ks nástřešních jednotek, 2 ks 
s objemovým průtokem 60 000 m3/hod, 2 ks s objemovým průtokem 40 000 m3/hod, 4 ks s objemovým 
průtokem 20 000 m3/hod, 3 ks s objemovým průtokem 12 500 m3/hod a 1 ks s objemovým průtokem 
6 000 m3/hod. Akustické výkony byly vypočteny z objemových toků - LWA = 91 dB, 88,5 dB, 86,4 dB, 
a 80 dB. Do komínů je svedeno odvětrání pecí, akustický výkon na hlavě komína lze očekávat na úrovni 
86 dB. Provoz výrobního závodu je v denní i noční době. 

V roce 2012 byla zpracována hluková studie pro rozšíření výrobního závodu CROMODORA WHEELS 
(Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol. s r.o., Ing. Kateřina Novotná, Ph.D.), která uvádí (a ná-
sledně modeluje), že v rámci rozšíření dojde ke zdvojnásobení všech výše uvedených zdrojů hluku. 

Z hlediska automobilové dopravy je součástí výrobního závodu CROMODORA WHEELS provozováno par-
koviště s celkovou kapacitou 70 parkovacích míst, parkoviště je umístěno na východní straně areálu. 
V souvislosti s provozem areálu daná hluková studie počítá s trojnásobnou výměnou osobních automo-
bilů na parkovací stání, tj. 210 aut/den = 420 pohybů OA denně. Počet kamionů s materiály pro výrobu 
a pro odvoz hotových výrobků je po rozšíření závodu celkem 60 kamionů denně (120 pohybů), z toho 
12 kamionů (24 pohybů) v noční době. Závod je komunikačně napojen na komunikaci III/48016 a dále 
na komunikaci I/58. 

 

Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 

Areál je rozdělen na dva základní celky, do nichž jsou navrženy dva samostatné vjezdy. Jeden vjezd tvoří 
administrativně správní, provozní a skladovací objekt. Druhý vjezd má charakter kryté brány, která je 
propojena s administrativně správní budovou. V areálu bude postaveno sedm logistických hal a jedna 
hala s jeřábovými dráhami pro manipulaci s hutním materiálem. V halách bude skladováno zboží růz-
ného druhu určeného pro export do zahraničí a import do ČR. Sortiment zboží se v průběhu užívání bude 
měnit dle potřeb nájemců, vývozců a dovozců zboží. Čtyři haly budou obsluhované po železnici i po 
pozemní komunikaci (spediční haly obousměrné), tři haly jen po pozemní komunikaci (spediční haly). 
Dále bude vybudován kontejnerový terminál, který bude vybaven manipulačním vlečkovým kolejištěm, 
portálovým jeřábem a plochami pro skladování plných a prázdných kontejnerů. 

U zdrojové a cílové dopravy související s provozem železničního carga se pak očekává tato intenzita: 

Provoz kolejového terminálu: 

Příjezd a odjezd 135 těžkých nákladních automobilů za den 

Příjezd a odjezd 40 osobních automobilů za den (parkování uvnitř areálu) 

Provoz skladového areálu: 

Příjezd a odjezd 113 těžkých nákladních automobilů za den 

Příjezd a odjezd 240 osobních automobilů za den (parkování vně areálu) 

Celý záměr celkem: 

Příjezd a odjezd 248 těžkých nákladních automobilů za den 

Příjezd a odjezd 280 osobních automobilů za den 

Uvnitř areálu kontejnerového terminálu (KT) je navrženo parkoviště o počtu 39 kolmých stání pro osobní 
automobily o rozměrech 2,5 x 5,3 m, plus 2 stání pro invalidy o rozměrech 3,5 x 5,3 m a 25 šikmých 
vyčkávacích parkovacích stání o šířce 4 m pro kamiony. V areálu skladových ploch je navrženo 122 kol-
mých parkovacích stání pro kamiony. Před hlavními branami do areálů je navrženo parkoviště pro kami-
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ony (14 kolmých parkovacích stání o rozměrech 5 x 22 m) a parkoviště pro osobní automobily (169 par-
kovacích stání o rozměrech 2,5 x 5,3 m, plus 9 stání pro invalidy o rozměrech 3,5 x 5,3 m, celkem tedy 
178 parkovacích stání). 

Součástí záměru bude provoz železniční dopravy na trati Studénka – Sedlnice. Četnost provozu byla po-
čítána 22 průjezdů vlaků za den (příjezd a odjezd). 

Stacionární zdroje hluku: 

Každý modul bude přirozeně větrán okny nebo světlíky. Nucené větrání bude navrženo pouze u vnitřních 
místností VZT jednotkou s rekuperací, která bude umístěná ve strojovně. Sání a výfuk vzduchu bude přes 
střechu (LWA = 85 dB). Sociální zázemí bude větráno podtlakově nad střechu objektu (LpA,5m = 33 dB). 

Klimatizace objektu bude zajištěna VRV systémem. Jedná se o chlazení kanceláří, které jsou vystavené 
slunečnímu svitu. Kondenzační jednotka bude umístěná na střeše (LWA = 85 dB), vnitřní jednotky budou 
kazetové – umístěné v podhledu, ovládány samostatným ovladačem. Klimatizace místnosti serveru bude 
zajištěno split systémem, který zajistí chlazení po celou dobu roku. Venkovní jednotka bude umístěná 
na střeše objektu (LpA,1m = 52 dB). 

Větrání vstupní haly bude přirozeně okny. Nucené větrání bude navrženo u vnitřních místnosti, kde není 
možno přirozeně větrat (jako jsou šatny, sprchy, chodby) také v prostoru kuchyně, bufetu a restaurace. 
Zde bude zajišťovat větrání VZT jednotka s rekuperací a vodním ohřevem vzduchu, která bude umístěna 
ve strojovně ve 2. NP. Sání a výfuk vzduchu bude přes střechu (LWA = 80 dB).  Sociální zázemí bude 
větráno podtlakově nad střechu objektu (LpA,5m = 33 dB). 

Klimatizace administrativního objektu bude zajištěna VRV systémem. Jedná se o chlazení kanceláří, pro-
storu vrátnice a ostrahy, které jsou vystaveny slunečnímu svitu. Kondenzační jednotka bude umístěna 
na střeše (LpA,1m = 63 dB), vnitřní jednotky budou kazetové. 

Portálový jeřáb, který bude operovat v prostoru kolejového terminálu, vykazuje na základě měření, prů-
měrnou hladinu akustického tlaku 55 dB ve vzdálenosti 25 m od zdroje (LpA,25m = 55 dB). 

Ve vnitřním prostoru haly s jeřáby se předpokládá hladina akustického tlaku na úrovni limitu pro praco-
viště, tj. 85 dB. 

Při řazení vlaků v prostoru kolejového terminálu bude docházet k nárazům, které lze hodnotit jako vy-
soce impulsní hluk tvořený nárazy tuhých těles. V průběhu pracovní směny v denní době lze přepokládat 
vznik 20 impulsů s dobou trvání impulsu 100 ms a LWA = 130 dB. V noční době potom 4 impulsy v nej-
hlučnější hodině. 

 

Multimodální Cargo Ostrava Mošnov 

Jedná se o multimodální areál, kdy veškeré haly jsou navrženy na lehkou výrobu (strojírenskou nebo 
elektrotechnickou), montáž, skladování a logistiku. Areál je tvořen celkem z šesti hal, které jsou navrženy 
pro lehkou výrobu, ovšem jsou modifikovatelné jak na sklady, tak na logistické či montážní objekty. Haly 
obsahují vestavky, a to vestavek V1 – administrativní vestavek se sociálními zařízeními, výdejnou jídel a 
šatnami, vestavek V2 – sociální zařízení a vestavek V3 – vestavek obsluhy zabezpečovacího zařízení. Ve-
stavek V1 je jeden na halu (u hal SO 04 a SO 06 dva), přičemž vestavky V2 jsou po halách rozmístěny v 
takovém počtu, aby byla vždy splněna vzdálenost sociálních zařízení z  jakéhokoliv místa haly do 75 m, 
což odpovídá ČSN 734108 Šatny a umývárny. Dle této normy musí být sociální zařízení v ostatních zaří-
zeních v docházkové vzdálenosti do 75 m a u pracovišť na volné ploše do 120 m. Vestavek V3 je jeden 
a to v hale A, slouží jako zázemí pro obsluhu zabezpečovacího zařízení, tvoří jej záchod se sprchou, šatna 
a místnost obsluhy. Dále je navržen jeden vstupní objekt, který zajišťuje administrativní zázemí pro pro-
vozovatele celého areálu a rovněž technické zázemí a to zejména z hlediska údržby areálu. Vstupní ob-
jekt je také tvořen vrátnicí, jehož obsluha kontroluje jak přístup zaměstnanců areálu, tak dopravu a ná-
vštěvy do areálu. Vrátnice odbavuje najednou vždy 2 nákladní automobily, které odjíždí z areálu a 2 
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přijíždějící. V areálu je zajištěn dostatečný prostor pro zásobování nákladními vozidly a v rámci areálu je 
také železniční vlečka. 

Areál je napojen dopravně na plánovaný kruhový objezd silnice II/464 - komunikace směr Ostrava, 
Studénka a Příbor, která vede podél západní hranice průmyslové zóny Mošnov (dále PZM). Dále je areál 
MCOM napojen výhybkou na plánovanou železniční trať ze stanice Studénka do letiště Ostrava. 

Areál je napojený na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace a železniční vlečky, kdy hlavní provoz 
v areálu je předpokládán zejména nákladními vozidly nad 3,5 t, kdy jejich logistiku (vykládku a nakládku 
materiálu) zajišťují různé typy vysokozdvižných vozíků. Dále je areál napojený na železniční vlečku, která 
bude sloužit pro nákladní vlakové soupravy, jejíž překládku opět zajišťují vysokozdvižné vozíky. 

Dominantním zdrojem hluku je vyvolaná osobní a nákladní automobilová doprava a dále provoz želez-
niční vlečky. 

Tabulka 8: Průměrné denní intenzity dopravy související s MCOM – rok 2015 

Profil  osobní  Těžká nákladní  Lehká nákladní  

I/58 přes Mošnov  454  169  104  

II/464 7-3740 směr Příbor  378  141  87  

II/464 7-3740 směr Studénka  680  254  156  

komunikace do průmyslové zóny-k II/464  1512*  564  346  

* maximum pro 4násobnou výměnu všech stání za den 

 
Při efektivní délce vlakové soupravy pro přistavení na vlečku 25 vagónů je předpokládán průměrný počet 
vlaků 4,5 za den, tj. 0,67 vlakových souprav za hodinu. Celková doba posunovacích operací je 2 hod/den. 
Pro posun je ve výpočtu uvažováno s dieselovou lokomotivou. 

Součástí záměru je vybudování parkovacích ploch pro nákladní a osobní dopravu. Parkovací plochy jsou 
členěny následovně: 

 Parkoviště OA 1: kapacita 11 stání 

 Parkoviště OA 2: kapacita 19 stání 

 Parkoviště OA 3: kapacita 24 stání 

 Parkoviště OA 4: kapacita 52 stání 

 Parkoviště OA 5: kapacita 52 stání 

 Parkoviště OA 6: kapacita 21 stání 

 Parkoviště OA 7: kapacita 11 stání 

 Parkoviště OA 8: kapacita 56 stání 

 Parkoviště OA 9: kapacita 36 stání 

 Parkoviště OA 10: kapacita 7 stání 

 Parkoviště NA 1: kapacita 28 stání 

 Parkoviště NA 2: kapacita 15 stání 

 Parkoviště NA 3: kapacita 5 stání 
 
Pro výpočet kumulativních vlivů v této hlukové studii (kapitola 7.1.5) byl kumulativní vliv multimodálního 
carga zohledněn navýšením četnosti dopravy na komunikacích I/57 a II/464. Stacionární zdroje a plošné 
zdroje (mj. parkoviště) hluku nebyly v modelu vzhledem k umístění výpočtových bodů a ostatních ku-
mulativním závodů zohledněny. 

 



MD 
Mošnov – MOBIS Lamp Shop CZ 

23 / 34 
Hluková studie 

 

6. METODIKA VÝPOČTU ŠÍŘENÍ HLUKU 

6.1. Zadání hlukové studie 
Cílem hlukové studie bylo posoudit soulad projektovaného řešení výrobního závodu společnosti MOBIS 
Lamp Shop CZ s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V hlukové 
studii je popsán a zhodnocen vliv záměru na hlukovou situaci v jeho okolí. Vypočtená ekvivalentní hla-
dina akustického tlaku A LAeq,T byla porovnána s hygienickými limity pro osm souvisejících na sebe nava-
zujících nejhlučnějších hodin v denní době (LAeq,8h) a pro nejhlučnější hodinu v noční době (LAeq,1h). 

Mimo intenzit vlastních zdrojů hluku byla v hlukovém modelu zohledněna terénní charakteristika zá-
jmové lokality. Model území v programu Hluk+ byl proveden ve 3D. V hlukovém modelu byly v celém 
modelovaném území vyznačeny vrstevnice s krokem po 2 výškových metrech. Zvlnění území bylo auto-
maticky dopočítáno triangulací terénu. Územní není mimo komunikace významně zpevněno, proto je 
v hlukovém modelu řešen terén jako pohltivý. Součástí hlukového modelu nebyla explicitně vyznačena 
žádná zeleň. 

Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK +, verze 10.24 
profi, sériové číslo 6093. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB. 

 

Hluková studie byla zpracována pro následující modelové stavy: 

1. Stávající stav (provedeno orientační měření hluku – viz kapitolu 4.1) 
2. Nulová varianta (výpočtový rok 2020 bez realizace záměru, v modelu je zahrnuta doprava na okolních 

komunikacích – četnosti provozu vycházejí ze sčítání ŘSD 2010 a jsou navýšeny na výpočtový rok 
2020, součástí modelu je provoz stávajících a zvažovaných okolních provozů včetně dopravy s nimi 
související – modelová situace představuje situaci v zájmové lokalitě v roce 2020 bez realizace zá-
měru – záměr nebude umisťován do prázdného území) 

3. Období výstavby (do modelu „nulové varianty“ je přidána doprava související s realizací záměru (od-
voz skrývané zeminy – předpokládaný nejhorší možný vliv na hlukovou situaci v okolí) a práce čtyř 
mechanizmů rovnoměrně rozmístěných na dotčené ploše. Jedná se o tři bagry (LWA = 100 dB) a je-
den buldozer (LWA = 110 dB). Pro simulaci nejhoršího možného stavu byl buldozer s nejvyšším akus-
tickým výkonem umístěn nejblíže výpočtovým bodům. V noci nebudou stavební práce prováděny. 

4. Realizační varianta (do modelu „nulové varianty“ je přidán provoz vlastního záměru /jeho stacionární 
zdroje i související doprava/), model realizační varianty tedy představuje i model kumulativního po-
souzení záměru se stávajícími a zvažovanými provozy – tj. všech známých zdrojů v okolí. Varianta 
vychází z předpokladu, že výrobní závod MOBIS nebude umisťován do prázdného území. 

 

6.2. Podmínky výpočtu 
Výsledky hlukového modelu uvedené v kapitole 7 platí za těchto podmínek: 

 V souvislosti s realizací dekontaminační plochy nebudou v provozu žádné další zdroje hluku mimo 
zdrojů popsaných v kapitole 5 této hlukové studie. 

 Prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, bylo modelováno jako pohltivé. Prostředí bylo 
dále upraveno vyznačením vrstevnic v rozestupu 2 výškové metry a doplněno automatickým tri-
angulačním dopočtem reliéfu terénu. Porosty zeleně nejsou v modelu explicitně vyznačeny. 

 Provoz buldozeru je vzhledem k jeho předpokládanému reálnému způsobu práce a s ohledem na 
umístění nejbližší obytné zástavby v Mošnově byl modelován jako bodový zdroj umístěný na okraji 
zájmové plochy ve směru k výpočtovým bodům 1 až 4. 
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 Protihlukový val chránící nejbližší obytnou zástavbu obce Mošnova a procházející východně od 
posuzovaného výrobního závodu byl modelován s výškou 4 m n.t. 

 Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny 
pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod. 

 Předpokládá se, že modelovaný hluk nevykazuje ve spektrální charakteristice tónovou složku. 
 
 

6.3. Volba výpočtových bodů 
Volba umístění výpočtových bodů vychází z umístění nejbližší obytné zástavby jakožto venkovního chrá-
něného prostoru staveb (§ 12 NV 272/2011 Sb.). Tato zástavba (především rodinných domů) se nachází 
východním směrem za objektem protihlukového valu (nejblíže ve vzdálenosti cca 250 m od výrobní haly 
v obecní části „Malá Strana“. V nejbližší části obce se nachází výhradně individuální obytná zástavba 
rodinných domků. 

Mimo obytné zástavby Mošnova se v kontextu širšího okolí nachází obytná zástavba jihozápadním smě-
rem v obci Sedlnice. Tato zástavba se nachází nejblíže ve vzdálenosti cca 1 km. Pro zhodnocení vlivů 
provozu MOBIS byl u obytného domu u železničního nádraží v Sedlnicích zvolen výpočtový bod hlukové 
studie. V neposlední řadě se obytná zástavba nachází v obci Skotnice, tj. jižně podél komunikace I/58 
nejblíže ve vzdálenosti cca 2 km od haly. U této zástavby se však očekává především možný vliv z provozu 
dopravy související se záměrem. Rovněž i zde je u nejbližšího objektu umístěn výpočtový bod hlukové 
studie. 

Výpočtové body byly zvoleny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2  m před fasádou 
uvedených domů na ul. Nadační. Výška výpočtů byla zvolena 3 a 6 m n.t. 

Výpočtové body: 

 Výp. bod 1: rodinný dům Mošnov č.p. 200 

 Výp. bod 2: rodinný dům Mošnov č.p. 197 

 Výp. bod 3: rodinný dům Mošnov č.p. 233 

 Výp. bod 4: rodinný dům Mošnov č.p. 80 

 Výp. bod 5: rodinný dům Sedlnice č.p. 411 

 Výp. bod 6: rekreační chata Skotnice na parc. č. 1042/2 (nejedná se o objekt trvaného bydlení) 
 
Umístění obytné zástavby, včetně vyznačený výpočtových bodů je znázorněno v situaci na obrázku č. 3 
(kapitola 4.2). Fotografie výpočtových bodů uvedené níže jsou ze směru od ul. Nadační.  
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Obrázek 8: Pohled na objekty, u kterých jsou zvoleny výpočtové body 1 a 2 (zdroj: Mapy.cz) 

 

Obrázek 9: Pohled na objekty, u kterých jsou zvoleny výpočtové body 3 a 4 (zdroj: Mapy.cz) 

 

Výpočtový bod 1 
(3 a 6 m.n.t.) 

Výpočtový bod 2 
(3 a 6 m.n.t.) 

Výpočtový bod 3 
(3 a 6 m.n.t.) 

Výpočtový bod 4 
(3 a 6 m.n.t.) 
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Obrázek 10: Pohled na objekty, u kterých jsou zvoleny výpočtové body 5 a 6 (zdroj: Maps.google.cz) 

 

 

6.4. Terminologie a přípustné hodnoty hluku 
Legislativa stanovující nejvyšší přípustné hladiny hluku 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

§30 (2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví pro-
váděcí právní předpis (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

§30 (3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekre-
aci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných 
staveb. 

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve 
stavbách pro individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování. Rekreace pro účely podle věty 
první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvi-
sejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich. 

 

Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

§12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním pro-
storu 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A LAeq,T. 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). 

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vy-
sokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku  

A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle 
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

 

Pro řešený případ se dále dle přílohy č. 3 Nařízení vlády použijí následující korekce: 

Výpočtový bod 5 
(3 a 6 m.n.t.) 

Výpočtový bod 6 
(3 a 6 m.n.t.) 
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 Korekce +5 dB dle sloupce 2 pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. 
třídy a dráhách (hluk z provozu na komunikaci III/4809 – spojnice mezi I/58 a II/464). 

 Korekce +10 dB dle sloupce 3 pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních ko-
munikacích I. a II. třídy (hluk z provozu na komunikaci II/464). 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. 

 Korekce +20 dB dle sloupce 4 pro hluk staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 
s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3) (korekce se použije pro hluk 
z provozu na komunikaci I/58). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu 
vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkov-
ním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných ven-
kovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného ob-
jektu nebo víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúče-
lového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových ob-
jektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 

 Korekce pro noční dobu (tj. od 22:00 do 6:00 hod) se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá 
další korekce -10 dB (záměr bude provozován v nepřetržitém provozu). 

 
 

7. VÝSLEDKY VÝPOČTU ŠÍŘENÍ HLUKU 

7.1. Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb 

7.1.1. Stávající stav 

Stav reprezentuje situaci v zájmovém území v době zpracování hlukové studie, tj. prosinec 2014. Situace 
stávajícího stavu byla ověřena orientačním měřením hluku zpracovatelem hlukové studie. Měření bylo 
provedeno kalibrovaným hlukoměrem v dalatoggrem Voltcraft SL-451. Naměřená data byla vyhodno-
cena pomocí programového vybavení PeakTech 8005 Sound Level Meter. Výsledky měření jsou uvedeny 
v kapitole 4.1. Z naměřených hodnot je patrný jasný vliv protihlukového valu, který chrání nejen obytnou 
zástavbu od šíření hluku z provozu v průmyslové zóně, ale rovněž šíření hluku z provozu na I/58 západ-
ním směrem do průmyslové zóny (hodnoty LAeq naměřené na valu byly vyšší než hodnoty LAeq v ploše 
záměru). Hluk v měřených bodech nevykazuje významné rozdíly mezi provozem v denní a noční době – 
stav je způsoben nepřetržitým provozem okolních záměrů a četnosti provozu na okolních komunikacích. 
Hodnoty LAeq naměřené v noční době jsou nad 40 dB (podrobněji viz kapitolu 4.1). Přesto, že hygienický 
limit je stanoven pro chráněný prostor (kde měření nebylo provedeno) lze předpokládat, že by dochá-
zelo u nejbližší obytné zástavby k překračování této hodnoty. Vzhledem k významnému vlivu hluku z pro-
vozu na komunikaci I/58 je však v okolí této komunikace použita korekce +20 dB dle sloupce 4 nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. pro hluk ze staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích. 

 

7.1.2. Nulová varianta 

Modelovaná situace představuje situaci v zájmovém území bez provozu záměru a modeluje provoz do-
pravy na komunikacích I/58 a II/464 a stávajících (resp. plánovaných) výrobních závodů ve výpočtovém 
roce 2020. Četnosti dopravy vychází ze sčítání dopravy, které bylo provedeno v roce 2010 Ředitelstvím 
silnic a dálnic. Pro výpočtový rok 2020, kdy bude posuzovaný záměr v provozu, byly četnosti dopravy na 
komunikacích navýšeny dle „Výhledových koeficientů růstu dopravy pro období 2010 – 2050“ (zdroj: 
ŘSD, 12/2012). V množství dopravy na dotčených komunikacích jsou zahrnuty provozy dopravy okolních 
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záměrů (Plakor, Behr, Cromodora, železniční cargo, multimodální cargo). Modelová situace představuje 
stav území v roce 2020 před realizací záměru. 

Obrázek 11: Nulová varianta, DEN, vlevo 3 m n.t., vpravo 6 m n.t. 

 

Obrázek 12: Nulová varianta, NOC, vlevo 3 m n.t., vpravo 6 m n.t. 

 

Tabulka 9: Nulová varianta, DEN 

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

|    |     Výška      |                |        LAeq (dB)      | 

|  Č.|NadTerén|Abs.Nmv|   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem | 

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

|  1+|   3.0  | 257.2 | 2422.0; 2318.3 |  31.8 |  30.3 |  34.1 | 

|  1+|   6.0  | 260.2 | 2422.0; 2318.3 |  35.9 |  31.5 |  37.3 | 

|  2+|   3.0  | 258.2 | 2369.6; 2117.4 |  33.8 |  26.7 |  34.6 | 

|  2+|   6.0  | 261.2 | 2369.6; 2117.4 |  36.2 |  29.3 |  37.0 | 

|  3+|   3.0  | 258.1 | 2360.3; 2075.8 |  31.2 |  27.3 |  32.7 | 

|  3+|   6.0  | 261.1 | 2360.3; 2075.8 |  33.7 |  30.5 |  35.4 | 

|  4+|   3.0  | 255.9 | 2413.0; 1971.6 |  40.3 |  26.2 |  40.4 | 

|  4+|   6.0  | 258.9 | 2413.0; 1971.6 |  39.8 |  28.3 |  40.1 | 

|  5+|   3.0  | 267.0 | 1121.3; 1300.7 |  49.3 |  28.9 |  49.4 | 



MD 
Mošnov – MOBIS Lamp Shop CZ 

29 / 34 
Hluková studie 

 

|  5+|   6.0  | 270.0 | 1121.3; 1300.7 |  50.8 |  32.3 |  50.9 | 

|  6+|   3.0  | 269.0 | 2689.8;   54.5 |  45.0 |       |  45.0 | 

|  6+|   6.0  | 272.0 | 2689.8;   54.5 |  44.9 |       |  44.9 | 

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

Tabulka 10: Nulová varianta, NOC 

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

|    |     Výška      |                |        LAeq (dB)      | 

|  Č.|NadTerén|Abs.Nmv|   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem | 

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

|  1+|   3.0  | 257.2 | 2422.0; 2318.3 |  24.8 |  30.3 |  31.4 | 

|  1+|   6.0  | 260.2 | 2422.0; 2318.3 |  28.9 |  31.5 |  33.4 | 

|  2+|   3.0  | 258.2 | 2369.6; 2117.4 |  26.8 |  26.7 |  29.8 | 

|  2+|   6.0  | 261.2 | 2369.6; 2117.4 |  29.1 |  29.3 |  32.2 | 

|  3+|   3.0  | 258.1 | 2360.3; 2075.8 |  24.2 |  27.3 |  29.0 | 

|  3+|   6.0  | 261.1 | 2360.3; 2075.8 |  26.6 |  30.5 |  32.0 | 

|  4+|   3.0  | 255.9 | 2413.0; 1971.6 |  33.4 |  26.2 |  34.1 | 

|  4+|   6.0  | 258.9 | 2413.0; 1971.6 |  32.8 |  28.3 |  34.1 | 

|  5+|   3.0  | 267.0 | 1121.3; 1300.7 |  42.4 |  28.9 |  42.6 | 

|  5+|   6.0  | 270.0 | 1121.3; 1300.7 |  43.9 |  32.3 |  44.2 | 

|  6+|   3.0  | 269.0 | 2689.8;   54.5 |  38.0 |       |  38.0 | 

|  6+|   6.0  | 272.0 | 2689.8;   54.5 |  37.9 |       |  37.9 | 

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

 

7.1.3. Období výstavby 

Modelovaná situace vychází z předchozí modelované situace (nulové varianty) tj. stavu území v roce 
2020 bez výrobního závodu MOBIS do které přidává zdroje hluku související z obdobím výstavby závodu 
MOBIS. Tj. doprava související s odvozem skrývané zeminy (nejčetnější doprava v období výstavby) 
a práci čtyř mechanizmů na dotčené ploše (nejhlučnější fáze období výstavby). V období výstavby budou 
práce prováděny pouze v denní době. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební 
techniky budou prováděny pouze v době od 7:00 hod do 21:00 hod. 

Obrázek 13: Období výstavby, DEN, vlevo 3 m n.t., vpravo 6 m n.t. 

 

Tabulka 11: Období výstavby, DEN 

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

|    |     Výška      |                |        LAeq (dB)      | 

|  Č.|NadTerén|Abs.Nmv|   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————| 
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|  1+|   3.0  | 257.2 | 2422.0; 2318.3 |  32.2 |  40.7 |  41.2 | 

|  1+|   6.0  | 260.2 | 2422.0; 2318.3 |  36.2 |  43.3 |  44.1 | 

|  2+|   3.0  | 258.2 | 2369.6; 2117.4 |  34.4 |  40.4 |  41.4 | 

|  2+|   6.0  | 261.2 | 2369.6; 2117.4 |  36.7 |  43.5 |  44.3 | 

|  3+|   3.0  | 258.1 | 2360.3; 2075.8 |  31.9 |  40.8 |  41.4 | 

|  3+|   6.0  | 261.1 | 2360.3; 2075.8 |  34.4 |  43.9 |  44.4 | 

|  4+|   3.0  | 255.9 | 2413.0; 1971.6 |  40.4 |  37.3 |  42.1 | 

|  4+|   6.0  | 258.9 | 2413.0; 1971.6 |  40.0 |  39.9 |  43.0 | 

|  5+|   3.0  | 267.0 | 1121.3; 1300.7 |  49.3 |  39.7 |  49.8 | 

|  5+|   6.0  | 270.0 | 1121.3; 1300.7 |  50.9 |  40.1 |  51.2 | 

|  6+|   3.0  | 269.0 | 2689.8;   54.5 |  45.9 |       |  45.9 | 

|  6+|   6.0  | 272.0 | 2689.8;   54.5 |  45.6 |       |  45.6 | 

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

 

7.1.4. Realizační varianta 

Realizační varianta je vlastně variantou kumulativního posouzení. Modelová situace vychází z nulové 
varianty, tj. stavu území v roce 2020 (provoz dopravy na okolních komunikacích, provoz stávajících a zva-
žovaných okolních závodů včetně jejich dopravy) do které přidává zdroje hluku z provozu vlastního vý-
robního závodu MOBIS Lamp Shop CZ (popis zdrojů je uveden v kapitole 5.1). Modelová situace před-
stavuje provoz všech známých zdrojů v zájmové lokalitě. 

Obrázek 14: Realizační varianta, DEN, vlevo 3 m n.t., vpravo 6 m n.t. 
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Obrázek 15: Realizační varianta, NOC, vlevo 3 m n.t., vpravo 6 m n.t. 

 

Tabulka 12: Realizační varianta, DEN 

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

|    |     Výška      |                |        LAeq (dB)      | 

|  Č.|NadTerén|Abs.Nmv|   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem | 

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

|  1+|   3.0  | 257.2 | 2422.0; 2318.3 |  32.1 |  33.0 |  35.6 | 

|  1+|   6.0  | 260.2 | 2422.0; 2318.3 |  36.2 |  34.1 |  38.3 | 

|  2+|   3.0  | 258.2 | 2369.6; 2117.4 |  34.2 |  32.2 |  36.3 | 

|  2+|   6.0  | 261.2 | 2369.6; 2117.4 |  36.5 |  34.1 |  38.5 | 

|  3+|   3.0  | 258.1 | 2360.3; 2075.8 |  31.7 |  32.7 |  35.2 | 

|  3+|   6.0  | 261.1 | 2360.3; 2075.8 |  34.2 |  36.4 |  38.5 | 

|  4+|   3.0  | 255.9 | 2413.0; 1971.6 |  40.4 |  31.4 |  40.9 | 

|  4+|   6.0  | 258.9 | 2413.0; 1971.6 |  39.9 |  32.6 |  40.7 | 

|  5+|   3.0  | 267.0 | 1121.3; 1300.7 |  49.4 |  39.3 |  49.8 | 

|  5+|   6.0  | 270.0 | 1121.3; 1300.7 |  50.9 |  39.4 |  51.2 | 

|  6+|   3.0  | 269.0 | 2689.8;   54.5 |  45.8 |       |  45.8 | 

|  6+|   6.0  | 272.0 | 2689.8;   54.5 |  45.6 |       |  45.6 | 

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

Tabulka 13: Realizační varianta, NOC 

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

|    |     Výška      |                |        LAeq (dB)      | 

|  Č.|NadTerén|Abs.Nmv|   Souřadnice   |doprava|průmysl|celkem | 

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

|  1+|   3.0  | 257.2 | 2422.0; 2318.3 |  25.0 |  33.0 |  33.7 | 

|  1+|   6.0  | 260.2 | 2422.0; 2318.3 |  29.1 |  34.1 |  35.3 | 

|  2+|   3.0  | 258.2 | 2369.6; 2117.4 |  27.1 |  32.2 |  33.3 | 

|  2+|   6.0  | 261.2 | 2369.6; 2117.4 |  29.4 |  34.1 |  35.4 | 

|  3+|   3.0  | 258.1 | 2360.3; 2075.8 |  24.6 |  32.7 |  33.3 | 

|  3+|   6.0  | 261.1 | 2360.3; 2075.8 |  27.2 |  36.4 |  36.9 | 

|  4+|   3.0  | 255.9 | 2413.0; 1971.6 |  33.3 |  31.4 |  35.5 | 

|  4+|   6.0  | 258.9 | 2413.0; 1971.6 |  32.8 |  32.6 |  35.7 | 

|  5+|   3.0  | 267.0 | 1121.3; 1300.7 |  42.4 |  39.3 |  44.1 | 

|  5+|   6.0  | 270.0 | 1121.3; 1300.7 |  43.9 |  39.4 |  45.3 | 

|  6+|   3.0  | 269.0 | 2689.8;   54.5 |  38.7 |       |  38.7 | 

|  6+|   6.0  | 272.0 | 2689.8;   54.5 |  38.5 |       |  38.5 | 

|——————————————————————————————————————————————————————————————| 
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7.2. Zhodnocení výsledků 
Hlukový model byl za podmínek specifikovaných v kapitole 6.2 proveden v několika výpočtových stavech 
(viz kapitolu 6.1) vyhodnocující šíření hluk s ohledem na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb. 

 

Stávající stav – rok 2013 

V rámci realizace hlukové studie bylo provedeno orientační měření hladiny akustického tlaku v zájmové 
lokalitě. Měření bylo provedeno kalibrovaným hlukoměrem v dalatoggrem Voltcraft SL-451. Naměřená 
data jsou uvedena v kapitole 4.1.  

 

Období výstavby 

Za podmínek výpočtu nebude v období výstavby docházet ve výpočtových bodech, tj. v nejbližším chrá-
něném venkovním prostoru staveb, k překračování hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku pro hluk v denní době. Noční provoz v období výstavby se nepředpokládá. 

 

Realizace záměru – rok 2020 

Tabulka 14: Souhrn výsledků – hluk z dopravy DEN/NOC 

Výp. 
bod č. 

Výška 
[m n.t.] 

Nulová varianta 
LAeq [dB] 

Realizační varianta 
LAeq [dB] 

Hygienický limit 
LAeq [dB] 

DEN NOC DEN NOC DEN NOC 

1 
3 31.8 24.8 32.1 25.0 

70 dB 3 60 dB 3 

6 35.9 28.9 36.2 29.1 

2 
3 33.8 26.8 34.2 27.1 

6 36.2 29.1 36.5 29.4 

3 
3 31.2 24.2 31.7 24.6 
6 33.7 26.6 34.2 27.2 

4 
3 40.3 33.4 40.4 33.3 

6 39.8 32.8 39.9 32.8 

5 
3 49.3 42.4 49.4 42.4 

60 dB 4 50 dB 4 

6 50.8 43.9 50.9 43.9 

6 
3 45.0 38.0 45.8 38.7 

70 dB 3 60 dB 3 

6 44.9 37.9 45.6 38.5 

Tabulka 15: Souhrn výsledků – hluku z provozu stacionárních zdrojů DEN/NOC 

Výp. 
bod č. 

Výška 
[m n.t.] 

Nulová varianta 
LAeq [dB] 

Realizační varianta 
LAeq [dB] 

Hygienický limit 
LAeq [dB] 

DEN NOC DEN NOC DEN NOC 

1 
3 30.3 30.3 33.0 33.0 

50 dB 40 dB 

6 31.5 31.5 34.1 34.1 

2 
3 26.7 26.7 32.2 32.2 
6 29.3 29.3 34.1 34.1 

3 
3 27.3 27.3 32.7 32.7 

6 30.5 30.5 36.4 36.4 

                                                             

3 Použita korekce pro hluk v okolí komunikace I/58 – viz kapitolu 6.4. 
4 Použita korekce pro hluk v okolí komunikace II/464 – viz kapitolu 6.4. 
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4 
3 26.2 26.2 31.4 31.4 

6 28.3 28.3 32.6 32.6 

5 
3 28.9 28.9 39.3 39.3 

6 32.3 32.3 39.4 39.4 

6 
3 - - - - 

6 - - - - 

 

Výsledky modelového výpočtu uvedené v kapitole 7.1 platí za podmínek uvedených v kapitole 6.2. 

Na základě výsledků uvedených v tabulkách a obrázcích výše lze konstatovat, že realizací záměru dojde 
ve všech výpočtových bodech k mírnému zhoršení hladiny akustického tlaku. Nejvýznamnější nárůsty 
jsou u LAeq pro hluk z provozu stacionárních zdrojů. Modelovými výpočty bylo zjištěno, že za podmínek 
výpočtu nedochází a nebude vlivem hluku z provozu záměru (včetně provozu stávajících a zvažovaných 
provozů v okolí) docházet k překračování hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 
hluk v denní ani noční době. Tato situace je dána použitím korekcí pro hluk z provozu na komunikacích 
(I/58, II/464 a III/4809), které jsou nejvýznamnějším zdrojem hluku v zájmovém území. 

 

8. ZÁVĚR 
Předkládaná hluková studie je zpracována pro projekt realizace výrobního závodu MOBIS Lamp Shop CZ, 
který je zvažováno vybudovat ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov v katastrálním území 
Mošnov, 699934 (okres Nový Jičín) v Moravskoslezském kraji. Zájmové území se nachází západně od 
zastavěného území obce ve směru k ploše Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Stavba je umístěna na parce-
lách č.: 1290/7, 1332/13, 1274/6, 802/55, 802/56. 

Cílem hlukové studie je posoudit vliv hluku z provozu nového výrobního závodu v denní a noční době na 
chráněný venkovní prostor staveb (nejbližší obytná zástavba, u které jsou místěny výpočtové body stu-
die – rodinné domy v Mošnově, bytový dům Sedlnicích a rekreační chata ve Skotnicích) dle § 30 odst. 3 
zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 

Součástí hlukové studie byly modelovány následující výhledové stavy: 

1. Stávající stav (provedeno orientační měření hluku – viz kapitolu 4.1) 
2. Nulová varianta (výpočtový rok 2020 bez realizace záměru, v modelu je zahrnuta doprava na okolních 

komunikacích – četnosti provozu vycházejí ze sčítání ŘSD 2010 a jsou navýšeny na výpočtový rok 
2020, součástí modelu je provoz stávajících a zvažovaných okolních provozů včetně dopravy s nimi 
související – modelová situace představuje situaci v zájmové lokalitě v roce 2020 bez realizace zá-
měru – záměr nebude umisťován do prázdného území) 

3. Období výstavby (do modelu „nulové varianty“ je přidána doprava související s realizací záměru (od-
voz skrývané zeminy – předpokládaný nejhorší možný vliv na hlukovou situaci v okolí) a práce čtyř 
mechanizmů rovnoměrně rozmístěných na dotčené ploše. Jedná se o tři bagry (LWA = 100 dB) a je-
den buldozer (LWA = 110 dB). Pro simulaci nejhoršího možného stavu byl buldozer s nejvyšším akus-
tickým výkonem umístěn nejblíže výpočtovým bodům. V noci nebudou stavební práce prováděny. 

4. Realizační varianta (do modelu „nulové varianty“ je přidán provoz vlastního záměru /jeho stacionární 
zdroje i související doprava/), model realizační varianty tedy představuje i model kumulativního po-
souzení záměru se stávajícími a zvažovanými provozy – tj. všech známých zdrojů v okolí. Varianta 
vychází z předpokladu, že výrobní závod MOBIS nebude umisťován do prázdného území. 

 

Z výsledků modelových situací uvedených v kapitole 7.1 pro hluk v chráněném venkovním prostoru sta-
veb jakož i kapitole 7.2 zhodnocující výsledky výpočtů je zřejmé, že hluk emitovaný provozem nového 
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výrobního závodu umístěný do lokality kde se již nachází stávající, resp. zvažované výrobní závody (Pla-
kor, Behr, Cromodora, železniční cargo) v denní ani noční době nepřekročí ve zvolených výpočtových 
bodech hygienický limit stanovený dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Tato situace je dána použitím ko-
rekcí pro hluk z provozu na komunikacích (I/58, II/464 a III/4809), které jsou nejvýznamnějším zdrojem 
hluku v zájmovém území. 

 

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


