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Úvod
Tato dokumentace byla zpracována na základě požadavků Závěru zjišťovacího řízení ze dne
08.02.2008. Zde byly stanoveny následující požadavky:
„Dokumentaci podle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem naoblast
ochrany přírody a krajiny a veřejného zdraví.
Dokumentaci je třeba z hlediska ochrany přírody a krajiny dopracovat zejména o:
1. biologické posouzení vlastního toku řeky Metuje a Zbečnického potoku se zaměřením
na výskyt zvláště chráněných druhů a následné posouzení vlivu zasolení a svedení
povrchových vod z nové vozovky na vodní ekosystémy uvedených vodních toků,
2. charakter křížení nové komunikace s vodními toky a posouzení migrační prostupnosti
pro živočichy pod jednotlivými přemostěními,
3. řádný biologický průzkum území dotčeného záměrem v jarním a časně letním období
včetně navržení opatření k vyloučení, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na
zjištěné druhy živočichů a rostlin,
4. návrh opatření zajišťující ochranu a funkčnost prvků územního systému ekologické
stability, zejména biocentra č. 5 a biokoridoru spojujícího biocentra č. 5 a č. 6, 4
5. podrobnou inventarizaci dřevin v trase obchvatu a to včetně těch, které budou v
důsledku stavby odstraněny s ohledem na doupné stromy a drobnou faunu na stromy
vázanou,
6. návrh řešení ochrany stávající vzrostlé zeleně, návrh ozelenění stavby a návrh
kompenzačních opatření,
7. opatření vylučující použití čirých materiálů k výstavbě protihlukových stěn k
minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na volně žijící ptáky,
8. podrobnější posouzení vlivu navržené stavby na dochovanou hodnotu krajinného
rázu se zaměřením na ovlivnění celkového panoramatu města Hronov a souladu
navržené stavby s prvky historické zástavby.
Dokumentaci je třeba z hlediska ochrany veřejného zdraví dopracovat zejména o posouzení
a porovnání zdravotních rizik pro obyvatele v případě realizace záměru a v případě nulové
varianty.
Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a
podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních.“
Požadavky z hlediska ochrany přírody a krajiny – body 1. – 6 jsou zpracovány v rámci
biologického posouzení uvedeného v příloze dokumentace. K bodu 7 byla stanovena
příslušná podmínka. K bodu 8. byla zpracována samostatná studie vlivu na krajinu a krajinný
ráz uvedená v příloze dokumentace.
K požadavkům z hlediska ochrany veřejného zdraví bylo v rámci hlukové studie doplněno
posouzení varinty pokračování stávajícího stavu a dále bylo zpracováno Posouzení vlivu
hluku na veřejné zdraví příslušně autorizovanou osobou.
Z hlediska vypořádání dalších připomínek z došlých vyjádření byla upřesněna kapitola
odpady a doplněny některé upřesňující podmínky.
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ČÁST A - Údaje o oznamovateli
1. Obchodní firma
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice
2. IČ
70 94 79 96
3. Sídlo
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice
4. Oprávněný zástupce
Zdeněk Kos
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice
tel.: 495 540 211
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ČÁST B - Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
II/303 Hronov - obchvat
zařazení podle přílohy č. 1:
Svým charakterem lze oznamovaný záměr zařadit následovně:
Kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)
Bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II.
třídy (záměry neuvedené v kategorii I).
Sloupec B, kdy příslušným úřadem pro posuzování je Krajský úřad Královéhradeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství v Hradci Králové.
2. Kapacita (rozsah) záměru
Staničení obchvatu začíná v ulici Náchodské při J okraji města, následně v prostoru drážních
objektů v železniční stanici Hronov se trasa přeložky přimyká k trati ČD, v jejímž souběhu
pokračuje až do konce úseku obchvatu, který se nachází při S okraji města v ulici
Jungmannově.
Hlavní objekt stavby:

SO 101 Komunikace II/303

Funkce:

místní komunikace funkční skupiny B – průtah sil. II tř.

Třída dopravního zatížení:

III.

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1
Kategorie silnice:

MS 10,0/50

Délka přeložky:

2,3 km

Související objekt stavby:

SO 102 Komunikace III/3034

Funkce:

místní komunikace funkční skupiny C – průtah sil. III. tř.

Třída dopravního zatížení:

V.

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1
Kategorie silnice:

MS 6,5/30

Délka přeložky:

0,39 km

Křižovatky:
Tvar T, přídavný pruh pro odbočení vlevo

- ul. Smetanova
- ul. Padolí

Tvar T, přídavný pruh pro odbočení vlevo
přídavný pruh pro odbočení vpravo - ul. Havlíčkova
Tvar T

- III/3034 s II/567
eko

7

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Mostní objekty:
- Nadjezd nad sil. II/567

- monolit předpjatá trámová konstrukce, 10 polí a 30 m rozpětí
- délka přemostění 298,60 m
- délka mostu 365 m

- Inundační most

- rámová žel. bet. konstrukce 3,0/2,0 m

- Most přes Metuji

- pref. předpj. nosníky MK.T 26/1,4 rozpětí 26,0 m
- délka přemostění 24,84 m, sv.š. 22,68 m, délka 43,0 m

- Most na sil. III/3034

- přes Zbečnický potok, rámová žel. bet. konstrukce 3,0/2,0 m

- Lávka pro pěší na sil. III/3034 – přes Zbečnický potok, rámová konstrukce 3,0/2,0 m
3. Umístění záměru
Kraj: Královéhradecký
Obce: Hronov, Velké Poříčí
katastrální území: Hronov, Zbečník, Žabokrky, Velké Poříčí
4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Oznamovaný záměr představuje novostavbu silnice 2. třídy II/303 v kategorii MS -/10,0/50 o
délce 2,3 km včetně křižovatek a mostních objektů. Součástí záměru je i přeložka
komunikace 3. třídy III/3034 v kategorii MS -/6,5/30 o délce 0,39 km.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Silnice II/303 je důležitou součástí silniční sítě v zájmové oblasti. Je jedinou silniční spojnicí
oblasti Hronovska a oblasti broumovského výběžku s centerm okresu a kraje. Vedle
zastaralé jednokolejné železniční tratě je silnice II/303 pro rozsáhlé území hlavní životně
důležitou dopravní tepnou. Komunikace je silně zatížena dopravou osobních i nákladních
vozidel narůstající úměrně s dynamicky se rozvíjející ekonomikou oblasti. Kromě růstu místní
dopravy narůlstá s rozvojem turistického ruchu také přeprava návštěvníků oblasti. Zvyšuje se
i podíl tranzitní dopravy s rostoucí intenzitou provozu na hraničních přechodech do Polska ve
Starostíně a Otovicích.
V rámci střednědobých plánů rozvoje je jedním z prvořadých úkolů zkvalitnění dopravní
přístupnosti oblasti rekonstrukcí této hlavní silniční dopravní cesty v úseku Náchod –
Broumov jejíž částí je i oznamovaná stavba obchvatu Hronova.
V průběhu minulých let byla po jednotlivých úsecích provedena postupná přestavba silnice
II/303 v úseku Hronov – Pěkov a ve fázi projektové přípravy je přeložka v úseku Běloves –
Velké Poříčí. V trase tak zbývají dva úseky neodpovídající požadavkům současného
provozu a to průtah Hronovem a průtah Pěkovem s přejezdem přes masiv Broumovských
stěn. Průtah Hronovem s průjezdem centrální částí města je největší hrubou závadou v celé
trase silnice II/303. Při stávající intenzitě dopravy je ve špičce průjezd náměstím a přilehlými
ulicemi na hranici kapacitních možností. Omezování průchodnosti komunikací odstavenými
vozidly zásobování a vozidly služeb je příčinou vytváření kolon vozidel. Postávající vozidla a
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pomalý neplynulý pojezd v koloně jsou zdrojem nadměrného zvýšení hladiny exhalací a
hluku v obytné zóně města. Průjezd vozidel v ulicích s nedostatečnou volnou šířkou vozovky
je nebezpečný pro uživatele komunikace a ohrožuje i bezpečnost chodců na přilehlých
úzkých chodnících. Předpokládaný výhledový růst počtu přejezdů se zvyšujícím se podílem
těžkých nákladních vizidel může vyvolat úplný kolaps dopravy na průjezdu městem.
Zvyšování dopravního zatížení má nežádoucí dopad na stav inženýrských sítí vedených ve
vozovce, přičemž provádění oprav a údržby je ve stísněných podmínkách průtahu
v některých úsecích vyloučeno bez nákladného převádění dopravy na komplikované
objízdné trasy.
Vyvedení tranzitní dopravy mimo centrální část města je nezbytným řešením jak pro provoz
silnice II/303 tak pro zajištění přijatelné úrovně životního prostředí města Hronova.
Návr uspořádání průtahu Hronovem s přeložením trasy mimo centrum města byl zapracován
do územního plánu města Hronova odsouhlaseného v roce 2006.
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Změna vedení stávající trasy začíná ve směru od Náchoda v úseku, kde komunikace
prochází mezi Rubenou a sportovním stadionem. Levostranným směrovým obloukem před
čerpací stanicí PHM je trasa vedena do prostoru před nádraží ČD. V tomto úseku trasa
prochází pozemky drobných podnikatelských subjektů využívaných pro otevřené skladování
materiálů a přes skladové objekty převážně z lehkých stavebních konstrukcí. Nová trasa
částečně zasahuje do původního nákladového nádraží ČD, kde budou demolovány skladové
zděné objekty.
Před budovou nádraží projde trasa po původní komunikaci a rozšířená o odstavné pruhy
zastávek VHD zasáhne do plochy městského parku. Od úrovňové křižovatky s ulicí
Havlíčkovou se nová trasa přimyká k tělesu ČD a pokračuje podél něho k mostu přes Metuji
a dále až do konce přeložky v místě konce pravostranné zástavby v ul. Jugmanově.
V okrajové části městské zástavby trasa zasáhne objekty dvou areálů řadových garáží, kde
bude nutno provést demolice. Za areálem garáží je trasa vedena ul. Štefánikovou
s jednostrannou zástavbou rodinnými domky s předzahrádkami. Za křižovatkou s ul.
Smetanovou projde trasa komunikace do nezastavěného území podél oplocených ploch
sportovního areálu a plochy průmyslového závodu. V tomto úseku bude provedena demolice
samostatně stojícího bloku řadových garáží a souběžná komunikace pro cyklisty a pěší
vedená podél paty zemního tělesa zasáhne do oplocených sousedních pozemků. V dalším
úseku mezi ul. Červenokosteleckou a Padolí prochází přeložka městským parkem s nutným
vykácením lipové aleje. Následující úsek je veden podél zahrad a po přemostění Metuje po
pozemcích v zadním traktu bytových domů stojících podél ul. Jungmanovy. Celková délka
přeložky je 2,3 km.
V souběhu s tratí ČD je osa přeložky vzdálena od osy koleje 13,0 m, pouze v úseku podél
rodinných domků před křižovatkou s ulicí Smetanovou je min. vzdálenost os 10,0 m. Křížení
nové trasy se stávajícími komunikacemi přecházejícími úrovňovými přejezdy přes trať ČD
neodpovídá požadavku ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody na vzdálenost
křižovatky od koleje úrovňového přejezdu. Úrovňové přejezdy ul. Smetanovy (sil.III/3034) a
ul. Padolí tak musí být a budou přeměněny na přechody pro pěší. Křižovatky nové trasy
s těmito komunikacemi budou řešeny jako úrovňové křižovatky tvaru „T“ a komunikace za
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přejezdy budou zaslepeny. Úrovňový přejezd ul. Červenokostelecké zůstane zachován.
Křížení přeložky s touto ulicí bude mimoúrovňové, přeložka bude převedena po nadjezdu.
Červenokostelecká ulice (sil.II/567) se stane jedinou příjezdovou komunikací pro oblast
Zbečníku a Padolí. Po zrušení přejezdu ul. Smetanovy (III/3034 ) bude nutné zajistit příjezd
do Hronova ze směru od Studýnek propojením zaslepené komunikace s ul.
Červenokosteleckou. Přes údolí Zbečnického potoka bude postavena nová komunikace
v délce 388 m podél rozšiřovaného závodu Wikov a.s..
Trať ČD přechází v km 67,725 staničení ČD a 68,142 přes Zbečnický potok. V km 68,867
trať přechází přes Metuji. V inundačním území řeky je v km 68,813 v tělese trati inundační
most. V novém silničním tělese jsou navrženy v místě drážních objektů silniční mosty
s odpovídajícími průtočnými profily. Zbečnický potok křižující trať v km 68,142 staničení ČD
prochází pod nadjezdem přes ul. Červenokosteleckou.
7.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

V době zpracování dokumentace nebyly známy konkrétní termíny výstavby obchvat.
Předpokládaný termín výstavby je v letech 2009 – 2011.
8.

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: Královéhradecký
Obce: Hronov, Velké Poříčí
9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí a stavební povolení – pověřený stavební úřad.
Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění (místně příslušný
obecní úřad).
Závazné stanovisko k dotčení významných krajinných prvků údolní nivy a vodních toků podle
§ 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
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II. Údaje o vstupech
1. Půda
Realizace oznamovaného záměru si vyžádá trvalý zábor pozemků ZPF v celkové ploše
7 300 m2 a dočasný zábor 1 377 m2. Jedná se zejména o zahrady, ovocné sady a trvale
trávní porost.
Realizace záměru nepředpokládá žádný zábor lesního půdního fondu.
Dotčená ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody nejsou polohou posuzovaného záměru
dotčena.
Trasa přeložky silnice cca od km 1,800 zasahuje do PHO 2. stupně vnější (2B i 2Bz) velmi
významné vodohospodářské oblasti Polické křídové pánve.
Téměř celá trasa obchvatu (ZÚ – 2,200) prakticky zasahuje do pásma 2. stupně ochrany
přírodního minerálního zdroje Hronovka, do 1. stupně trasa nezasahuje, ale výrazně se
přibližuje kolem km 1,600.
Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.
Vedením trasy silnice II/303 budou dále dotčena ochranná pásma stávajících silničních
komunikací.
Převážná část stavby obchvatu je situována do ochranného pásma ČD.
Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy však budou především ochranná pásma velmi
četných inženýrských sítí, jejichž detailní průběhy nejsou v této fázi zpracování projektové
dokumentace zcela známy.

2. Voda
Odběr vody
Voda bude odebírána během výstavby, po uvedení stavby do provozu nebude odebírána ani
pitná ani technologická voda. Množství vody bude záviset na počtu pracovníků a rychlosti
stavebních prací.
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka (dle směrnice MLVH ČSR a MZD
ČSSR č. 9/1973 Sb.):
- pitná 5 l/os./směna
- mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz)
Počet pracovníků na stavbě není v této fázi přípravy znám.
Pro provozní účely
Provozní, technologická voda bude spotřebovávána pro:
−

výrobu betonových a maltových směsí

−

kropení betonů během tuhnutí
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−

kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení

−

očistu vozidel a stavebních strojů

Největší spotřeba bude u dodavatele betonů.
Spotřeba vody celkem
Spotřeba pitné a technologické vody není v této fázi přípravy známa.
Zdroj vody
Voda pro hygienické potřeby během výstavby bude zajišťována obvyklým způsobem(dovoz
balené vody, cisterny, případně napojením objektů na existující rozvody vody) a to podle
charakteru a umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní
sociální zařízení apod.).
Pro technologické účely pro výrobu betonových směsí bude voda odebírána v místě výrobny,
pro ostatní potřeby (zkrápění, čištění apod.) bude voda odebírána z místní sítě, případně
může být využito vody z povrchových zdrojů.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Suroviny pro výstavbu
Pro výstavbu přeložky se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů:
-

kamenivo, štěrky a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
Zdrojem těchto materiálu bude standardní těžebna dodavatelské organizace.

-

živičný kryt vozovky
Zdrojem bude obalovna dodavatelské organizace.

-

železo pro armatury, svodidla, sloupy, apod.

-

betonové prefabrikáty, uliční vpusti, apod.
Jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území.

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším stupni
projektové přípravy.
-

elektrická energie potřebná při výstavbě
Její množství není v této fázi přípravy známo, každopádně bude čerpána z veřejné sítě.

Suroviny pro provoz
Provoz silnice II/303 neklade nároky na spotřebu elektrické nebo tepelné energie, zemního
plynu případně dalších energií.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Stavba přeložky bude realizována mimo dosah veřejného provozu. Pouze výstavba
jednotlivých křižovatek a napojení na stávající silnici II/303 si vyžádá částečné omezení
provozu v místě stavby.
Provoz
Vybudováním obchvatu silnice II/303 dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, ke snížení rizika střetů vozidel s chodci a cyklisty na stávající silnici II/303
a k celkovému snížení dopravní zátěže v centru města Hronova nadměrně zatíženého
současnou dopravou po silnici II/303.
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi výstavby
1.1

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

Emise výfukových plynů nákladních automobilů použitých pro přepravu stavebních
hmot a surovin a stavebních mechanismů.

Jedná se o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Množství emitovaných škodlivin
Vzhledem k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin stanovit.
V každém případě je nutno během výstavby všechny plošné zdroje chránit před vznikem
nadměrné prašnosti vhodným způsobem - např. skrápěním.
Ve fázi provozu
Dopravní zdroje emisí (počet vozidel / 24 hod.):
sil.

sčítací
profil

rok

T

O

M

S

II/303

5-2282

2005

2205

5144

53

7372

II/303

5-2282

2020

2337

6635

42

9014

Vysvětlivky zkratek:
T

– Těžká motorová vozidla a přívěsy

O

– Osobní a dodávkové automobily

M

– Jednostopá motorová vozidla

S

– Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Po vybudování silnice II/303 bylo ve výpočtu uvažováno s převedením 100% dopravy na tuto
silnici, tj. v roce 2020 celkem: 9 014 vozidel.
Množství emitovaných škodlivin
a/24h
ef PM10 (g/km)
Emise PM10 (g/s/m)
ef NO2 (g/km)
Emise NO2 (g/s/m)
ef BZN (g/km)
Emise benzenu (g/s/m)

O+M
6677
0,0005
3,86E-08
0,0024
1,85E-07
0,002
1,55E-07
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T
2337
0,757
2,05E-05
0,1493
4,04E-06
0,0523
1,41E-06

S
9014
2,05E-05
4,22E-06
1,57E-06
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2. Odpadní vody
Splachové dešťové vody
Dešťové vody z navrhované komunikace budou svedeny prostřednictvím nové silniční
kanalizace do stávajících vodotečí, které se nacházejí podél trasy přeložky.
Podél celé trasy komunikace budou osazeny vyvýšené obrubníky, které zajistí odvod
srážkových odpadních vod spadlých na komunikaci prostřednictvím silničních vpustí do
samostatné dokonale těsněné silniční kanalizace provedené v celé trase obchvatu.
Před vyústěním do jednotlivých vodotečí bude kanalizace zaústěna do uzavíratelných
záchytných jímek opatřetřených hradítky.
Nejvýznamnější znečišťující látkou ve splachových dešťových vodách jsou posypové soli.
Toto znečištění vzniká pouze v zimním období. Posypové soli obsahují především chlorid
sodný (NaCl), některé druhy obsahují menší množství chloridu vápenatého (CaCl2).
Výzkumem bylo zjištěno, že z celkového množství aplikovaných solí se do vodotečí dostává
cca 30 %, zbytek je rozptýlen rozstřikem do nejbližšího okolí komunikace. Posypové soli
neohrožují zdraví, ale působí nepříznivě na asimilační orgány rostlin (Cl-), sodné kationty pak
zhoršují vlastnosti půdy v bezprostřední blízkosti komunikací.
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích 1. třídy v hodnoceném prostoru v
současné době při zimním posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1
m2, za jedno zimní období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou
se používají posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na pozemních
komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy ropných látek, ztráty
přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod. Toto znečištění je minimální a
prakticky neměřitelné.
Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat během výstavby v areálech stavebních firem a
budou řešeny v rámci těchto areálů. Při zřizování dočasných zařízení staveniště v trase
rozšíření je nutné osazení chemických WC.
Celkové množství odpadních vod
Splachové odpadní vody
Celkové množství odpadních vod je stanoveno na základě výpočtu. Výpočet vychází z
celkového úhrnu srážek za rok – 717 mm, množství srážek v zimním období 233 mm
a z plochy zpevněné vozovky.
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Výpočet množství splachových odpadních vod
Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ROK

717

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s
0,38

Plocha m

2

Odtok m

3

23 000

13 193

0,43

Období

Úhrn srážek

Koef odtoku

ZIMA

233

asfalt

pole

0.8

0.1

Q355d l/s

ΔQ355d l/s

0,14

0,12

Plocha m

2

23 000

Odtok m

3

4 287

Ze zpevněných ploch silnice II/303 bude odtékat do recipientů celkem 13,2 tis. m3
splachových vod ročně, z toho 4,3 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z přeložky
bude Q355d = 0,43 l/s, v zimní období 0,14 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,38 l/s.
Splaškové odpadní vody
Budou vznikat pouze během výstavby u stavebních firem, jejich množství lze odhadnout na
500 m3/rok.
Technologický proces, při kterém odpadní vody vznikají
Výstavba
Během výstavby bude vznikat omezené množství odpadních vod v důsledku odtoku
dešťových srážek z výstavby přeložky.
U stavebních firem budou během výstavby vznikat splaškové odpadní vody.
Provoz
Při provozu budou vznikat odpadní vody v důsledku odtoku srážkových vod ze zpevněného
povrchu vozovky.
Množství vypouštěného znečištění
Splachové dešťové vody
Za celé zimní období se předpokládá aplikace 1 kg posypových materiálů na 1 m2 přeložky.
Koncentrace NaCl se předpokládá 98,8%. Přepočítávací koeficient pro obsah chloridových
iontů je 0,6.
Z toho množství se dostane do recipientu 30%, zbytek bude dle zkušeností rozptýlen do
nejbližšího okolí komunikace.
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Množství vypouštěného znečištění
Plocha

Množství Cl- do recipientu (kg)

23 000

4 090

Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch přeložky odtékat 4,1 t
chloridových iontů.
Technologické odpadní vody
Množství těchto vod bude minimální a jejich vznik bude občasný. Jedná se např. o vody
používané při očistě vozidel a mechanismů. Vody použité při kropení betonů budou většinou
vypařeny nebo chemicky vázány.
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3. Odpady
Fáze výstavby
Během výstavby a provozu obchvatu silnice II/303 budou vznikat různé druhy odpadů všech
kategorií. Nakládání s odpady - tedy i jejich bezpečné odstranění je povinností všech
původců (právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpad
vzniká), kteří se budou na výstavbě komunikace podílet bez ohledu na původního vlastníka
nebo generálního dodavatele.
Nakládání s odpady se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. a příslušných vyhlášek a nařízení
vlády.
Povinností každého je předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné
vlastnosti. Odpady jejichž vzniku nelze zabránit musí být přednostně využity v souladu
s citovaným zákonem o odpadech, přičemž materiálové využití má přednost před jiným
využitím odpadů. Další povinností každého, kdo předává odpady k využití, případně
odstranění je zjistit, zda osoba, které předává odpady do vlastnictví je oprávněna
(podle citovaného zákona o odpadech) k jejich převzetí.
Vzhledem k tomu, že v níže uvedeném seznamu odpadů, jejichž vznik je ve fázi výstavby
záměru předpokládán, jsou uvedeny i odpady kategorie nebezpečný odpad, musí osoba
nakládající s těmito odpady vlastnit souhlas příslušného správního orgánu k předmětnému
způsobu nakládání s odpady.
Množství odpadů nebylo možno v této fázi projektové přípravy stanovit, důležité však je, aby
jednotlivé druhy odpadů byly dále sledovány jak v další přípravě, tak při výstavbě a provozu.
Předpokládané hlavní druhy odpadů
Číslo

Název

Vznik

Možný způsob
nakládání

02 01 03

Odpad rostlinných pletiv

Příprava trasy,
údržba příkopů

Kompostování

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

Provoz st. organizací Recyklace

15 01 02

Plastové obaly

Provoz st. organizací Recyklace

15 01 04

Kovové obaly

Provoz st. organizací Recyklace

15 01 06

Směsné obaly

Provoz st. organizací Skládka

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné

Nátěry

15 02 02*

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami)

Autopark st.
Spalovna NO
organizací, provoz st.
organizací

16 06 01*

Olověné akumulátory

Autopark st.
organizací

Recyklace

17 01 01

Beton

Případné demolice,

Recyklace
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opravy stavby
17 01 02

Cihly

Případné demolice

Recyklace

17 01 03

Tašky a keramické výrobky

Případné demolice

Recyklace

17 01 07

Smesi nebo oddelené frakce betonu, Případné demolice
cihel, tašek a keramických výrobku

Recyklace

neuvedené pod císlem 17 01 06
17 02 02

Sklo

Případné demolice

17 01 06*

Smesi nebo oddelené frakce betonu, Případné demolice
cihel, tašek a keramických výrobku
obsahující nebezpecné látky

17 02 04*

Sklo, plasty a drevo obsahující
nebezpecné látky nebo
nebezpecnými látkami

Recyklace
Recyklace po oddělení
a odstranění
nebezpečných látek

Případné demolice

Recyklace po oddělení
a odstranění
nebezpečných látek

Odstranění

znecištené
17 03 01*

Asfaltové smesi obsahující dehet

Případné demolice

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01

Úpravy stáv.
Recyklace, skládka
komunikací, výstavba

17 04 05

Železo a ocel

Provoz st. organizací Recyklace

17 04 07

Směsné kovy

Provoz st. organizací Recyklace

17 05 03*

Zemina a kamení obsahující
nebezpecné látky

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod
číslem 17 05 03

Rekultivace, uložení na
Zemní práce,
nevhodná pro stavbu skládce zemin

17 05 05*

Vytežená hlušina obsahující
nebezpecné látky

Případné demolice

Recyklace po oddělení
a odstranění
nebezpečných látek

17 05 07*

Šterk ze železnicního svršku
obsahující nebezpecné látky

Případné demolice

Recyklace po oddělení
a odstranění
nebezpečných látek

17 05 08

Šterk ze železnicního svršku
neuvedený pod císlem 17 05 07

Případné demolice

Recyklace

17 06 01*

Izolacní materiál s obsahem azbestu Případné demolice

Odstranění dle zásad při
nakládání s odpady
obsahujícími azbest

17 06 05*

Stavební materiály obsahující azbest Případné demolice

Odstranění dle zásad při
nakládání s odpady
obsahujícími azbest

17 06 03*

Jiné izolacní materiály, které jsou
nebo obsahují nebezpecné látky

Případné demolice

Recyklace po oddělení
a odstranění
nebezpečných látek

17 08 01*

Stavební materiály na bázi sádry
znecištené nebezpecnými látkami

Případné demolice

Recyklace po oddělení
a odstranění
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nebezpečných látek
17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod císlem 17 08 01

Případné demolice

Recyklace

17 09 03*

Jiné stavební a demolicní odpady
(vcetne smesných stavebních a
demolicních

Případné demolice

Recyklace po oddělení
a odstranění
nebezpečných látek

odpadu) obsahující nebezpecné látky
17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady Případné demolice
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03

19 08 02

Odpady z lapák písku

Odvádění
splachových vod do
toku

Skládka

20 03 01

Směsný komunální odpad

Pracovníci st.
organizací,
parkoviště

Skládka KO

20 03 03

Uliční smetky

Čištění komunikací

Skládka KO

Recyklace, skládka

Během výstavby se doporučuje postupovat dle Metodického návodu odboru odpadů pro
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, Praha, leden
2008).
Fáze provozu
Při provozu obchvatu silnice II/303 budou vznikat odpady především při úklidu a údržbě této
komunikace. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat následovně:
- úklid povrchu vozovky
- seřezávání a údržba zeleně krajnic a příkopů
- sekání trávy na krajnicích a příkopech
- údržba sjízdnosti silnice v zimním období
- čištění stok a dešťových vpustí
- čištění záchytných jímek s hradítky
- drobné úpravy vozovky a svahů silnice
- odstraňování znečištění z povrchu komunikace, havarovaných vozidel a dalších odpadů
vzniklých za provozu přeložky.
Způsoby využití a zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a
musí respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude využívat stávajících
zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo zneškodnění odpadů.

K tomuto bodu navrhujeme následující opatření:
eko
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V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a
systém pro sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky
škodlivé vodám ze všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.
Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů
respektive materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie
skrývkových materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od
vlastní skrývky budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.
Během výstavby postupovat dle Metodického návodu odboru odpadů pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, Praha,
leden 2008).
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství
odpadů vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich
využití a odstranění.

4. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při stavbě
uvažovaného záměru.
Hluk rypadel používaných při stavbách pozemních komunikací se udává mezi 80 - 95 dB(A)
ve vzdálenosti 5 m, hluk nákladních vozidel 70 - 82 dB(A) ve vzdálenosti 5 m.
Provoz
Silnice II/303 je liniovým zdrojem hluku, který vzniká v důsledku provozu vozidel po
komunikaci.
Vzhledem k tomu, že hluková problematika u tohoto typu staveb je jednou z klíčových, je
podrobně řešena v dalších částech dokumentace.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu
komunikace budou vznikat vibrace v důsledku jízdy vozidel.
Vibrace se projevují max. do vzdálenosti několika metrů, dosahují frekvencí 30 - 150 Hz a
amplitud několika desítek µm. Dle odborné literatury a praktických zkušeností nedochází při
automobilovém provozu na silnicích vybudovaných dle aktuálních technických norem ke
vzniku nadlimitních vibrací.
Stavba a provoz obchvatu silnice II/303 nebude zdrojem nadměrných vibrací.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba a provoz obchvatu silnice II/303 nebude zdrojem radioaktivního ani
elektromagnetického záření.
eko
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ČÁST C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších enviromentálních charakteristik dotčeného území
1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) dle zákona č.114/1992 Sb. tvoří v krajině soubor
funkčně propojených ekosystémů, resp. ekologicky stabilnějších přirozených a přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. V rámci nadregionálních,
regionálních a místních (lokálních) ÚSES jsou vymezována tzv. biocentra a biokoridory.
Řešeným územím probíhá ve směru sever – jih, podél západní hranice území nadregionální
biokoridor K 37 Adršpašsko-Teplické skály-Peklo, který zahrnuje regionální biocentrum,
ležící severně od Zbečníku, BC č.1 Maternice. Území protíná ve směru východ-západ nad
Hronovem regionální biokoridor BK 765, vycházející z BC č.1. Dále je systém ekologické
stability doplněn lokálními biokoridory a biocentry, které protínají řešené území směry V-Z a
S-J.
prvek
ÚSES

charakteristika

rozlišení

název

k.ú.

popis

RBC 1

regionální
biocentrum

funkční

Maternice

Zbečník,
Rokytník

leasní komplex podél potoka Zbečník,
součástí EL 155, 189

50

LBC 2

lokální
biocentrum

funkční

568 C

Zbečník

svahový lesní porost s výrazným
zastoupením listnáčů

3

LBC 3

lokální
biocentrum

funkční

Drahoňovy
lomy 568 D

Zbečník

skály, bývalý lom, louky a lada nad
Zbečníkem, součástí EL 261

LBC 4

lokální
biocentrum

funkční

Jírová hora 566
A, B

Hronov

svahový lesní porost

4

LBC 5

lokální
biocentrum

funkční

Niva Metuje

Hronov,
Žabokrky

zachovalý meandrující úsek toku a
údolní nivy Metuje

4

LBC 6

lokální
biocentrum

funkční

Starý lom, 588
A

Hronov

starý opuštěný lom, lesní porosty,
louka, část PHO

4,8

LBC 7

lokální
biocentrum

funkční

rybníček
„Pivovarský“
587 E, F

Hronov

rybníček a navazující lesní porost
(smrk, olšina s jasanem)

3

LBC 8

lokální
biocentrum

funkční

586 G

Hronov

zalesněné údolí potokase sníšenými
lesními porosty

LBC 9

lokální
biocentrum

funkční

586 B

Hronov

smíšený porost s převahou buku

3

LBC 10

lokální
biocentrum

funkční

586 E

Hronov

smrkové porosty a olše podél potoka

3

LBC 11

lokální
biocentrum

funkční

Prašivka 581
A

Zbečník

izolovaný lesík v pastvinách

LBC 12

lokální
biocentrum

funkční

Studánka 580
C

Zbečník

izolovaný les a louka na svahu nad
potokem

3

LBC 13

lokální
biocentrum

funkční

V serpentýnách
582 F

Zbečník

izolovaný lesní porost smrku a břízy

3

RBK 14
(765)

regionální
biokoridor

funkční

Jírová hora

Zbečník,
Hronov

převážně lesní biokoridor od RBC 1
přes celé ř.ú. od západu na východ

16,8

RBK 15
(763)

regionální
biokoridor

převážně
funkkční

Metuje

Žabokrky,
Hronov

niva Metuje s meandrujícím tokem a
zaplavovanými loukami

4,4

RBC 16
(523)

regionální
biocentrum

funkční

Kozinek

Žabokrky,
V.Srbská,
V.Petrovice,
Bezděkov

komplex suťových lesů, bučin a
polokulturních nivních luk na soutoku
Metuje s Židovkou, část v ř.ú. II. zóna,
EL 16)

3

LBK 17

lokální
biokoridor

funkční

Kuesta Vysoká
Srbská

Vysoká
Srbská

lesní porosty při horním okraji křídové
kuesty, přerušení silnicí a zástavbou
obce Vysoká Srbská

0,8
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LBC 18

lokální
biocentrum

funkční

Malá Čermná

Malá Čermná

břehové porosty, obnovený rybník
podél toku Čermná

LBK 19

lokální
biokoridor

převážně
funkční

Čermná

Malá Čermná

údolnicový biokoridor podél
přirozeného i upraveného úseku toku
s břehovými porosty

1,7

LBC 20

lokální
biocentrum

funkční

Na pustinách

Velký Dřevíč

smíšený svahový porost s vysokým
zastoupením buku, část p. 562 A

3,5

LBC 21

lokální
biocentrum

funkční

Ve Velkém
Dřevíči

Velký Dřevíč

vlhká louka s mokřady a okraj lesního
porostu u potoka Dřevíč, PHO

LBC 22

lokální
biocentrum

funkční

Pod Dřevíčem

Horní Dřevíč,
Velký Dřevíč

mandrující tok s břehovými porosty,
vlhká louka a navazující svahový
porost, PHO, při severní hranici ř.ú.
(většina mimo)

0,2

LBC 23

lokální
biocentrum

funkční

Maternice

Rokytník

součást lesního komplexu Maternice
– svahový porost se zastoupením
buku v údolnici

3,7

LBK 24

lokální
biokoridor

Šibeniční vrch

Horní Dřevíč,
Velký Dřevíč,
Stárkov,
Bystré

převážně lesní biokoridor při severní
hranici ř.ú. s vlož. BC 22

3,4

LBK 25

lokální
biokoridor

Dřevíč

Horní Dřevíč,
Velký Dřevíč,
Stárkov,
Maršov n.M.

suťové lesy na prudkých svazích
stárkovské kuesty, lesy ochranné

1,8

funkční

funkční

3

3

LBK 26

lokální
biokoridor

funkční
nefunkční

Potok Dřevíč
Velký Dřevíč

Horní Dřevíč,
Velký Dřevíč,
Stárkov

v severní části přirozený tok
s břehovými porosty, vlhké louky,
úsek přes obec nefunkční (zástavba),
pokračuje jako luční v dolní partii
svahu nad zástavbou (tok
v intravilánu – interakční prvek
s menčími prostorovými parametry 3
m)

NRBK 27

nadregionální
biokoridor

funkční

Žaltman

Rokytník,
Chlívce

biokoridor prochází lesním
komplexem Maternice s napojením
na hřeben Jestřebích hor

6

NRBK 37

nadregionální
biokoridor

funkční

Zbečník
Hronov

lesní a luční biokoridor vedený přes
izolované lesní porosty při jz. hranici
ř.ú.

9,8

Plocha
celkem

3,7
0,03

166,1

Pořadové číslo: 1 jih
Název: Maternice, údolí potoka Zbečník
Katastrální území: Zbečník, Rokytník
Biogeografický význam: regionální BC
Geobiocenologická typizace: 4B3, 4AB3, 4BC4

4S6, 4G1, 4V2

Rozloha: celkem cca 40 ha (v ř.ú. 15 ha)
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní porosty kolem potoka Zbečník na jižním okraji lesního komplexu Jestřebích hor, nadm.
výška 400 – 545 m n.m.. Geologické podloží: alluvium, perm. Zahrnuje EL Maternice –
jasanové olšiny podél potoka s výskytem bledule jarní. Lesní porost, louka, mokřad, potok.
Porost 569C, dřevinná skladba: SM30, BK20, OLL30, KL5, HB10, DB5. Fytocenosa:
Leucojum vernum, Senecio fuchsii, Urtica dioica, Rubus fruticosus, Rubus idaeus,
Baldingera arundinacea, Moehringia trinervia, Oxalisacetosella, Deschampsia caespitosa,
Viola silvatica, Majanthemum bifolium, Mentha palustris, Carex pilulifera. Stupeň stability:
3,4,5
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Návrh opatření:
Chránit výskyt bledule jarní. Maximální podpora listnáčů. Obnova smrkových porostů
s bukem a jedlí. Podpora přirozeného zmlazení buku. Do olšových skupin doplnit jasan.
Louky pravidelně sekat. Omezit smrk. Bukové porosty chránit proti zvěři.
Kultura: les, louka
Pořadové číslo: 1 sever
Název: Skalákova studánka
Katastrální území: Rokytník, Zbečník
Biogeografický význam: regionální BC
Geobiocenologická typizace: 4B3, 4AB3, 4BC4, 3BC5
Rozloha: cca 40 ha
Charakteristika ekotopu a bioty: Lesní porosty okolo potoka Zbečník na jižním okraji většího
lesního komplexu. Přiléhající květnaté louky a meze. Podél potoka jasanové olšiny
s výskytem bledule jarní. Geologické podloží: aleurolity, jílovce, pískovce a slepence
karbonského stáří. Dřevinná skladba: SMZ, MDO, BKL, JSZ, JVK, OLL, vrj, bzč, JRMA,
BOL, DBL. Bohaté bylinné patro podél vodního toku. Lesní správa Broumov, porosty 570 C,
571 C, 575 B,C.
Návrh opatření:
V lesních porostech násečná forma hospodaření, zvýšit podíl BKL, na jižním okraji i DBL.
Zavést JDB. Ve výchově maximální podpora BKL, JSZ, JVK, OLL, DBL. Louky i nadále
sekat. Zachovat přírodní koryto vodního toku.
Kultura: les
Pořadové číslo: 4
Název: Jírová hora 566A, B
Katastrální území: Hronov
Biogeografický význam: lokální BC
Geobiocenologická typizace: 4AB3, 4K1, 4K6
Rozloha: 3 ha
Charakteristika ekotopu a bioty:
Lesní acidofilní společenstvo, smrkové porosty, jednotlivě buk, mladé skupiny buků. Terén:
příkrý svah J expozice, nadmořská výška: 470 m, půdní druh: hlinitopísčitá, geologické
podloží: permský pískovec, půdní typ: oligotrofní kambizem, dřevinná skladba: SM85, BK15,
BO, MD, BŘ, hloubka: středně hluboká, humus: typický moder, fytocenoza: kyselá, chudší,
skeletovitost: mírně štěrkovitá, vlhkost: suchá, stupeň ekologické stability: 3, (4)
Návrh opatření:
Obnova mýtných porostů s bukem a jedlí, kultury nutno chránit proti okusu zvěří, podpora
přirozeného zmlazení buku, udržovat vertikální zápoj.
Kultura: les
Pořadové číslo: 5
Název: Niva Metuje
Katastrální území: Hronov, Žabokrky
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Biogeografický význam: lokální BC
Geobiocenologická typizace: 3BC4-5
Rozloha: 4 ha
Charakteristika ekotopu a bioty:
Biocentrum Niva Metuje se nachází na rozhraní k.ú. Hronov a k.ú. Žabokrky v nadm. výšce
370 m. Tok není soustavně upraven, meandruje, vytváří štěrkové lavice i tůně. Horní část
úseku je ovlivněna jezem – vzdutí. Část nátrží je sanována. Břehové porosty jsou různověké
s novými dosadbami (JVK, JSZ, JVM). V porostu převládá olše lepkavá doplněná TPO, TPČ,
VRB, JSZ, OLŠ, JŘO, sto, vrk, vrj. Nivní zaplavované louky jsou vesměsnekosené. Základ
tvoří trávy, dále: kakost luční, krvatec toten, pcháč zelinný, tužebník jilmový, bršlice kozí
noha, kostival lékařský, prvosenka jarní.
Návrh opatření:
Zachovat přirozený charakter toku i údolní nivy. U břehových porostů podporovat věkovou,
vertikální i druhovou diverzitu, provádět zdravotní probírky. Louky je třeba kosit alespoň 1x
za rok, nehnojit, neměnit hydrické poměry. Jarní výtopy se projevují příznivě.
Kultura: vodní tok, louka
Pořadové číslo: 6
Název: Starý lom – 588A
Katastrální území: Hronov
Biogeografický význam: lokální BC
Geobiocenologická typizace: 4B3, 4S6, 4YO
Rozloha: 4,5 ha
Charakteristika ekotopu a bioty:
Starý opuštěný lom, terén: zvlněné svahy, expozice západní, nadmořská výška: 420 m,
půdní druh: písčitohlinitá, geologické podloží: permský pískovec, půdní typ: mezotrofní
kambizem, ranker, dřevinná skladba: BŘ40, KL10, JS20, DBC10, BO10, hloubka: středně
hluboká, humus: typický moder, fytocenoza: středně bohatá, skeletovitost: silně štěrkovitá,
vlhkost: suchá, stupeň ekologické stability: 3, 4
Návrh opatření:
Obnova mýtných porostů s jedlí a bukem, kultury nutno chránit proti okusu zvěří, podpora
přirozeného zmlazení listnáčů i smrku, udržovat vertikální zápoj, podpora kvalitních jedinců
klenu. Omezit vliv rekreace, zákaz skládky. Omezit dub červený. Louku sekat. Provést zde
botanický průzkum (jarní aspekt).
Kultura: les, ostatní, louka
Pořadové číslo: 14 (RBK 7 část RBK 765)
Název: Jírova hora
Katastrální území: Žabokrky
Biogeografický význam: regionální BK
Geobiocenologická typizace: 4B3
Rozloha: 0,14 ha
Charakteristika ekotopu a bioty: SLT: Svěží Bučiny
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Svah Jírovy hory v dolní části skalní výchoz Žaltmanských arkóz (s výskytem araukaritů – EL
190 „Pod Jírovou horou“). V horní části svahu smrková monokultura, v dolní části podél cesty
(„V Lískách“) přechází v břehový smíšený porost s větším podílem JVK, BŘB, JVM, HBO,
JSZ, BKL. V podrostu JVK, JŘO, JSZ, STO, JLH. Břehový porost navazuje na nivu Metuje
s vymezeným LBC 5.
Návrh opatření:
Uplatňovat zdravotní výběr. Při obnově porostu ve smrkové části zajistit podíl BKL, v dolní
části svahu zachovat biodiverzitu smíšeného porostu a udržovat vertikální zápoj.
Kultura: les
Podkladem pro zpracování vlivů na ÚSES byly poskytnuté údaje z MěU Hronov.

V kontaktu se záměrem jsou následující prvky územního systému ekologické stability:
Biocentrum č. 5, biokoridor spojující biocentrum č.5 a č.6 v lokálním ÚSES. Biocentrum je
upřesněno tak, že by záměr neměl zasahovat na jeho území. Trasa záměru vede na pravé
straně železniční tratě ve směru z Hronova. Biokoridor je označen jako funkční. Přesto
překonává komunikaci která slouží v současné době jako hlavní trasa z Hronova (Náchoda)
ve směru police nad Metují (Broumov). Z tohoto pohledu je uvedené křížení třeba hodnotit
jako kritický bod biokoridoru. Vzhledem k tomu, že při rozšíření komunikace je
předpokládáno vybudovat v patě svahu opěrnou zeď, je třeba konstatovat, že se tím stane
biokoridor nefunkčním. Vzhledem k tomu, že v jižním směru prvky ÚSES nepřekonávají
aglomeraci Velké poříčí – Hronov, jedná se v širším území o jediné místo spojující pravý a
levý břeh Metuje.
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Na obrázku je zachycena část generelu ÚSES v oblasti města Hronov. Se záměrem koliduje
biokoridor mezi biocentry 5, 6. V generelu označen biokoridor jako funkční musí překonat
stávající komunikaci a železniční trať
Popis stávajícího stavu biocentra č. 5 a biokoridoru spojujícího biocentra č.5 a č.6
V kontaktu se záměrem jsou následující prvky územního systému ekologické stability:
biocentrum č.5, biokoridor spojující biocentrum č.5 a č.6 v lokálním ÚSES. Biocentrum je
upřesněno tak, že by záměr neměl zasahovat na jeho území. Trasa záměru vede na pravé
straně železniční tratě ve směru z Hronova. Biokoridor je označen jako funkční. Přesto
překonává komunikaci, která slouží v současné době jako hlavní trasa z Hronova (Náchoda)
ve směru police nad Metují (Broumov). Z tohoto pohledu je uvedené křížení třeba hodnotit
jako kritický bod stávajícího biokoridoru ve vztahu k navrhované komunikaci. Vzhledem
k tomu, že při rozšíření komunikace je předpokládáno vybudovat v patě svahu opěrnou zeď,
je třeba konstatovat, že se tím stane biokoridor nefunkčním. Vzhledem k tomu, že v jižním
směru prvky ÚSES nepřekonávají aglomeraci Velké poříčí – Hronov, jedná se v širším území
o jediné místo spojující pravý a levý břeh Metuje.
Dále je třeba konstatovat, že uvedený biokoridor překonává stávající železniční trať vedoucí
v souběhu s vodním tokem Metuje.
Vzhledem k potřebné protipovodňové ochraně
železniční tratě je kolejový svršek veden v náspu. Výška tohoto náspu má negativní vliv ne
migraci přes železnici. Slouží do jisté míry jako migrační zábrana, kterou některé organizmy
obtížně překonávají. Po překonání této zábrany následuje přirozená migrační bariéra, kterou
je samotný vodní tok Metuje. Vodní tok působí jako bariéra zcela přirozeně, ale je natolik
silnou překážkou, že některé organizmy ji nemohou v uvedeném úseku běžně překonávat.
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Z výše uvedeného vyplývá, že v místě vedení biokoridoru směrovaného podle stávajícího
generelu dochází ke kumulaci překážek na velmi malém úseku jak přirozeného tak
antropogenního charakteru.
Při sledování migrace středně velkých obratlovců (srnec obecný) v letošním roce, byl stávají
stav biokoridoru shledán jako zcela nevyhovující a biokoridor je přes své zařazení jako
„funkční“ reálně neprůchodný. Na tuto skutečnost nebude mít vliv rozšíření stávající silnice.

2. Zvláště chráněná území
Část obchvatu (cca km 1,3 – KÚ) leží na území CHKO Broumovsko
Část obchvatu (cca km 1,8 – KÚ) leží na území CHOPAV Polická pánev
Zájmy soustavy Natura 2000 v České republice
Zájmové území není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle §
45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e
tohoto zákona.
Evropsky významné lokality
Nejbližšími EVL je EVL Metuje a Dřevíč. Hlavním předmětem ochrany uvedeného území je
mihule potoční (Lampetra planeri). Uvažovaný záměr se pohybuje v blízkosti řeky Metuje.
Mezi záměrem a vlastní evropsky významnou lokalitou vede železniční trať. Ke křížení
vodního toku a navrhované trasy silnice dochází mimo území EVL.
Ptačí oblasti
Nejbližší lokalitou je Ptačí oblast Broumovsko, kde hlavním předmětem ochrany je druh výr
velký (Bubo bubo) a sokol stěhovavý (Falco peregrinus).
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Mapa zobrazuje území se zákresem EVL Matuje a Dřevíč, vpravo do výřezu zasahuje PO
Broumovsko.

Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí
evidováno chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či
nevyhrazených nerostů.

3. Přírodní parky
Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.

4. Významné krajinné prvky
Zájmové území oznamovaného záměru je v kontaktu, případně i v prostorové kolizi s
významným krajinným prvkem „ze zákona“, a to vodní toky a údolní nivy. V km 1,880 trasa
obchvatu přechází po mostním objektu koryto řeky Metuje.

5. Památné stromy
V kontaktu s posuzovanou trasou se vyhlášené památné stromy nenacházejí.

6. Území historického, kulturního nebo archeologického charakteru
Památkově chráněné objekty se v trase silnice II/303 nenacházejí.
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V případě výskytu archeologických památek bude umožněn záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).

7. Území hustě zalidněná
Zájmové území nepatří mezi území hustě zalidněná.

8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Nejsou zpracovatelům dokumentace známa.

9. Staré ekologické zátěže
Nejsou zpracovatelům dokumentace známy.

10. Extrémní poměry v dotčeném území
Sesuvná území
V širším okolí města Hronova je evidováno několik nestabilních území a to jak aktivních, tak i
potencionálních. Aktivní sesuvná území v naprosté převaze sledují směr významných
tektonických linií, tj. především hronovsko – poříčské poruchy. Tak tomu je i u jediného
aktivního sesuvu v intravilánu města, kdy pod e.č. 6225 je evidován proudový sesuv v místní
části Příčnice, ve V části města. Nejbližší potencionální sesuvná území jsou evidována při
S okraji města pod č. 5128 a 5129 na Z úbočí kopce Vrše (k. 519 m.n.m.) apod. č. 5095
na úbočí Jírovy hory (k. 485 m.n.m.). Žádné z těchto evidovaných sesuvných území však do
trasy přeložky ani okrajově nezasahuje.

Poddolovaná území
Do nejbližšího S okolí města Hronova okrajově zasahuje Žacléřsko – svatoňovická
černouhelná pánev. Tak i v nejbližším okolí města probíhala v minulosti důlní hornická
činnost. SZ od města tak jsou evidována stará hlubinná důlní díla Nad Zbečníkem (např.
s důlním dílem Jiráskův důl) s e.č. 3605. SV od města je stará důlní činnost evidována pod
e.č. 3629 na Farách (s důlními díly Vítův důl a Klementova štola). Kromě hornické činnosti
zaměřené na získávání paliv, byly v minulosti realizovány a evidovány pod e.č. 3598 i důlní
průzkumné práce vedené směrem na Bohdašín, zaměřené na získávání radioaktivních
surovin. Tato stará důlní díla se v naprosté převaze vyskytují mimo zájmovou trasu přeložky.
Výjimkou je souvislé poddolované území s e.č. 3629, které se okrajově zprava přibližuje i ke
koncovému úseku posuzované trasy přeložky silnice.
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2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leží zájmové území v mírně teplé klimatické oblasti
MT7. Ta se vyznačuje normálně dlouhým, mírným, mírně suchým létem, krátkým
přechodným obdobím a mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima je normálně dlouhá,
mírně teplá, suchá až mírně suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční
teplota se zde pohybuje kolem 7,4°C. Maximální roční teploty se vyskytují v průběhu června
(dlouhodobý průměr kolem 17,3 °C), minimální pak v lednu (v průměru cca -3,0 °C).
Převládající směry větrů jsou od JZ a od S. Maximální síla větru se pohybuje nad
5°Beauforta, přičemž podíl bezvětří dosahuje 28,8%.
PRŮMĚRNÉ MÉSÍČNÍ A ROČNÍ TEPLOTY VZDUCHU (STANICE HRONOV)
1931 - 1960

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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(°C)

-3,0

-1,9

1,7

6,9

12,4

17,3

16,4

12,8

7,6

7,6

3,2

-0,6

7,4°

PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ DEŠŤOVÁ DOTACE (STANICE HRONOV)
1931 - 1960
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49
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55

54
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PRŮMĚRNÁ SOUHRNNÁ ČETNOST VĚTRŮ (STANICE HRONOV)
-

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

(%)

13,9

10,2

2,4

1,7

10,3

17,4

9,2

6,1

28,8

Znečištění ovzduší
Území se nachází v oblasti předhůří Orlických hor na jižním okraji Broumovských stěn.
Celkově se jedná o mírně zněčištěnou oblast. Měřené koncentrace SO2 se pohybují mezi
15 – 30 µg/m 3 a NOx cca 10 µg/m 3. Denní limity jsou však v extrémních obdobích většinou
překračovány.
Znečištění ovzduší je monitorováno v Náchodě na třech měřících stanicích a v rámci území
na stanici VÚVR ve Žďárkách. Celkově průměrná roční hodnota SO2 se pohybuje kolem
hodnoty 26 µg/m 3. Tyto hodnoty patří k nízkým úrovním znečištění ovduší.
Imisní limity vybraných znečišťujících látek:
látka

IHK3*

IHD3**

IHR3***

PP

60

150

500

SO2

60

150

500

NOx

80

100

200

CO

nestanoven

5000

10000
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IHk*

- průměrná půlhodinová koncentrace (µg/m 3)

IHD**

- průměrná denní koncentrace (µg/m 3)

IHR*** - průměrná roční koncentrace (µg/m 3)
Největší zdroje znečišťující ovzduší v území jsou domácí topeniště a domovní kotelny. Jsou
hustě rozptýleny po ploše zastavěného území, příčemž jejich vyústění je v nízké přízemní
vrstvě (většinou kolem 10 m nad terénem). Protože nemají žádná odlučovací zařízení,
veškerá produkce popílku a SO2 odchází do ovzduší a rozptyluje se v přízemní vrstvě
v blízkém okolí. Lokální topeniště se podílí cca 60% na celkovém znečištění hustě
osídlených oblastí, kde zvláště v zimním období vytvářejí souvislý oblak dýmu se stabilní
hladinou koncentrace SO2 v nejnižší přízemní vrstvě do výšky 20 – 30 m nad terénem.
Zvláště výrazný je tento jev u zástavby v centrálních částech obcí, tj. zástavby umístěné
v terénní deprasi. K celkovému množství exhalátů je nutno připočíst i drobné zdroje
vznikající spolu s podnikatelskými aktivitami (autoopravny, drobná výroba). Tyto zdroje
nejsou prozatím evidovány a zohledněny v celkových bilancích.
Směsný účinek škodlivin v ovzduší
Město Náchod má zpracovanou studii znečištění ovzduší, v níž je vyjádřen index kvality
ovzduší (IKO) značený YN. Index kvality ovzduší nabývá hodnot 1 – 6 a kategorizuje kvalitu
ovzduší do šesti skupin:
- čisté ovzduší (YN v intervalu 0 – 1)
- vyhovující ovduší (YN v intervalu 1 – 2)
- mírně znečištěné ovzduší (YN v intervalu 2 – 3)
- znečištěné ovzduší (YN v intervalu 3 – 4)
- silně znečištěné ovzduší (YN v inetrvalu 4 – 5)
- ovzduší zdraví škodlivé (YN v intervalu 5 – 6)
Pro prostor Hronova lze analogicky odvodit kvalitu ovzduší na kategorii 2., tj. vyhovující
ovzduší. V údolnicích lze krátkodobě zaznamenat mírné zhoršení kvality ovzduší na st. 3 –
mírně znečištěné ovzduší.
Znečištění ovzduší dopravou
Závažným zdrojem znečištění ovzduší v Hronově je automobilová doprava. Zástavbou
centra prochází komunikace II/303 směr Broumov. Značná intenzita dopravy způsobuje
značnou imisní zátěž. Prozatím však k měření imisní zátěže nedochází. Analogicky lze však
konstatovat, že dopravní trasy s maximálním hlukovým zatížením budou mít i maximální
imisní koncentrace. Složení výfukových plynů je velmi pestré. Protože většina motorů
nedokonale spaluje, do ovzduší tím uniká CO, uhlovodíky, NOx, saze, sloučeniny síry a
olova.
V prostoru centra dojde k omezení provozu navrhovaným obchvatem.
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2. Voda
Podzemní vody
PODZEMNÍ VODY PROSTÉ
ochranný režim přírody v území:

zčásti CHKO Broumovsko (cca km 1,3 – KÚ)

bilancované hydrogeologické kolektory:

A (Kc), B (Kt1)

ochranný režim podzemních vod:

zčásti CHOPAV Polická pánev (cca km 1,8 – KÚ)

oblast hygienické ochrany:

zčásti PHO 2Bz – vnější JÚ zlomy Polické křídové pánve (cca km 1,8 – KÚ)
zčásti PHO 2B – vnější JÚ Polická křídová pánev (cca km 1,8 – KÚ)

Z hlediska aktuálního stavu výše uvedených ochranných vodohospodářských pásem lze
uvést tyto bližší údaje. Pásma hygienické ochrany 2. stupně (jak 2B – vnější, tak 2Bz – vnější
zlomové) prostých vod pro ochranu vodních zdrojů Polické křídové pánve byla původně
vyhlášena rozhodnutím OVLHZ ONV Náchod č.j. Vod/500/72-Z z 13.11.1972 a č.j. 930/78Vod-Z ze dne 13.6.1978 mj. s cílem ochrany výchozů křídových hornin spodně - turonského
a cenomanského stáří v infiltrační oblasti těchto zdrojů a významných zlomových pásem
v této oblasti. Počátkem 90. tých let minulého století došlo k novelizaci této ochrany vydáním
rozhodnutí č.j. 736/91/Vod-Z ze dne 5.2.1991. Tímto rozhodnutím byly dřívější právní normy
zrušeny, ale způsob ochrany byl zachován a naopak v oblasti Ždárky a Hronov byl rozsah
těchto pásem rozšířen, konkrétně v Hronově až do centra města. Součástí tohoto rozhodnutí
jsou Základní zásady pro využívání ochranných pásem (PHO) těchto vodních zdrojů.
PODZEMNÍ VODY MINERÁLNÍ
ochranný režim přírody v území:

zčásti CHKO Broumovsko (cca km 1,3 – KÚ)

ochranný režim podzemních vod:

ochranná pásma přírodního léčivého zdroje Hronov

oblast hygienické ochrany:

OP II. st. přírodního léčivého zdroje Hronov (ZÚ – cca km 2,2)

Výskyt přírodních minerálních vod v Hronově byl zpozorován již v 19. století z přirozených
pramenných vývěrů. Jedná se o vývěry studené, slabě mineralizované kyselky typu HCO3 –
Ca – Na (Fe), sycené juvenilním kysličníkem uhličitým o obsahu 2.100 – 2.600 mg/l. Podle
O. Hynie (Hydrogeologie Československa II – 1963) se tato kyselka formuje v křídových
cenomanských pískovcích a podložním triasu, přičemž kysličník uhličitý vystupuje
z hlubinných akumulací po hronovsko – poříčské a metujské poruše. Z historických pramenů
je známo, že otec spisovatele Aloise Jiráska vykopal již v roce 1869 v pramenní oblasti
studnu a provozoval dvě lázeňské vany zapuštěné do země. Doložen je i výskyt minerální
vody z Jiráskova pramene v roce 1897. Další rozvoj v poznání a využití přírodních léčivých
zdrojů na Náchodsku je spojován se 40. tými lety minulého století, kdy byly vyhloubeny vrty
na jímání podzemních vod jak v Bělovsi, tak Hronově. V Hronově - Jiráskových sadech, na
levém břehu Metuje to byly v roce 1942 vrty V1 (nazvaný Hronovka) a V2 (nazvaný
Regnerka). Po 30 ti letech využívání minerální vody z těchto zdrojů bylo zjištěno, že dochází
k poklesu mineralizace minerální vody vlivem výraznějšího obohacování vody minerální
vodami prostými z údolního náplavu řeky Metuje a to v důsledku koroze ocelové výstroje vrtů
a neúměrné intenzitě odběru. V letech 1973 – 1974 tak byl vrt V2 zlikvidován tamponáží a za
vrt V1 byl proveden náhradní vrt NHr 1a. Tento vrt je tak současným minerálním zřídlem
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Hronovka. Jeho ochrana byla stanovena prozatímním ochranným opatřením MZ ČR – ČILZ
č.j. 441 ze dne 14.12.1992. V rámci konkrétního stanovení ochranných pásem tohoto zřídla
tak byly v roce 1996 realizovány v blízkosti zřídla na obou březích řeky Metuje tři hlubinné
průzkumné hydrogeologické vrty BJ101, BJ102, BJ103, z nichž zejména vrt BJ103 na
pravém břehu Metuje zachytil kvalitní uhličitanové vody a byl tak hodnocen jako perspektivní
zdroj minerální vody. Jeho voda oproti zřídlu Hronovka vykazovala vyšší obsah minerálních
látek, vydatnost vrtu však byla výrazně nižší. V roce 1999 bylo rozhodnuto veškeré
průzkumné vrty řady BJ odborným způsobem zlikvidovat. Na základě výsledků těchto
průzkumných vrtů byla potom navržena a vyhláškou MZ č. 156/2001 Sb. ze dne 25.4.2001
vyhlášena ochranná pásma přírodního léčivého zdroje v Hronově. Navržená trasa obchvatu
prakticky zcela zasahuje do pásma 2. stupně, do prvního stupně trasa nezasahuje, ale
výrazně se přibližuje kolem km 1,6 staničení. Dle § 37 Lázeňského zákona č. 164/2001 Sb.
není m.j. možné vydat územní rozhodnutí pro liniové stavby, které zasahují pod úroveň
terénu více jak 1,5 m bez souhlasu MZ, bez souhlasu tohoto ministerstva zde současně
nelze provádět průzkumné geologické práce.
Chemismus podzemních a povrchových vod
Z hlediska prostých podzemních vod jsou vody rajonu č. 515 – Podkrkonošské pánve
nejčastěji typu Ca – Mg – HCO3, místy se zvýšeným obsahem SO4 s celkovou mineralizací
200 – 500 mg/l. Směrem do hloubky přibývá obsah iontů Na a zvyšuje se mineralizace až na
700 mg/l. Vody rajonu č. 421 - Hronovsko – poříčská křída jsou převážně středně tvrdé typu
Ca – Mg nebo Mg – Ca, středně mineralizované a poskytují velmi kvalitní pitnou vodu. Vody
svrchní zóny (cca do hloubky 400 m) rajonu č. 516 – Dolnoslezská pánev jsou převážně typu
Ca – HCO3, lokálně se zvýšeným obsahem iontů Mg a SO4 s celkovou mineralizací 200 –
700 mg/l. Minerální voda v Hronově je typu HCO3 – Ca – Na, místy se zvýšeným obsahem
iontů Fe, s kolísající mineralizací v rozmezí 900 - 2500 mg/l (původní mineralizace byla u
zdroje Hronovka 2770 mg/l, u zdroje Regnerka 1710 mg/l). Pro porovnání lze uvést, že
hlubší minerální vody v Bělovsi jsou typu Na - HCO3 se zvýšeným obsahem SO4 a Cl
s mineralizací až okolo 2200 - 2500 mg/l a mělčí v údolní nivě Metuje typu Ca - HCO3 se
zvýšeným obsahem Fe iontů s mineralizací 500 – 700 mg/l. Veškeré minerální vody v této
oblasti jsou obohacovány CO2, který vystupuje po hlubinných tektonických liniích.
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Povrchové vody
POVRCHOVÉ VODY
ochranný režim přírody v území:

zčásti CHKO Broumovsko (cca km 1,3 – KÚ)

hydrologické pořadí a příslušnost povodí:

1 - 01 - 03 - 033 - povodí řeky Metuje
1 - 01 - 03 - 032 - povodí Zbečnického potoka
1 - 01 - 03 - 031 - povodí řeky Metuje

plochy dílčích povodí:

10,771 km2

8,956 km2

8,751 km2

celkové plochy povodí s předchozími:

268,836 km2

8,956 km2

249,109 km2

příslušnost dílčích povodí a řády toků:

Zbečnický potok - III, Metuje - II, Labe - I

ochranný režim povrchových vod:

bez ochrany

oblast hygienické ochrany:

bez ochrany

ohrožení oblasti vysokými vodami:

zčásti zátopové (inundační) území řeky Metuje

Hlavním říčním tokem v oblasti je řeka Metuje, která zde v minulosti rozsáhle meandrovala.
Její stávající uměle regulované koryto bude trasa přeložky křížit cca v km 1,880 trasy, kde
lze současně očekávat kolizi s jejím zátopovým územím. Pro tento hlavní říční tok v oblasti
lze orientačně uvést tyto následující běžné průtokové parametry:
hydrologické číslo

vodní tok

měrné místo

průměrný průtok
( m3/sec)

povodí:
1 - 01 - 03 – 031

Metuje

Hronov – pod soutokem s Dřevíčem

2,70

1 - 01 - 03 – 031

Metuje

Hronov – centrum města

2,71

1 - 01 - 03 – 033

Metuje

Hronov – nad soutokem s Brlenkou

2,93

Pro projekční návrh všech objektů v kontaktu s běžnými i vysokými vodami řeky Metuje je
nutné získat aktualizované údaje o průtočném objemu a nadmořské výšce zátopy při
vysokých vodách této řeky na příslušném ČHMÚ a Povodí a.s. Dimenzování konstrukcí
těchto objektů je nutné podřídit získaným údajům a hydrologickému posouzení. Pouze pro
orientaci lze uvést údaje uváděné ČHMÚ v letech 1980 - 1990.
N - leté průtoky Qn ( m3/sec)

hydrologické číslo

velká voda za N

povodí:

(roků)

1

2

5

10

20

50

100

1 - 01 - 03 – 031

Hronov – pod soutokem s Dřevíčem

21

32

50

67

88

120

151

1 - 01 - 03 – 031

Hronov – centrum města

21

32

50

67

88

120

151

1 - 01 - 03 – 033

Hronov – nad soutokem s Brlenkou

22

34

53

71

92

127

157

Ze stabilních vodních ploch jsou nejbližšími vodními plochami malé vodní nádrže v okolí
Zbečnického potoka za tratí ČD Choceň - Meziměstí (cca v km 0,7 - 0,9 staniční přeložky).
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3. Půda
Základní pedologické údaje
Orientačně lze pedologické poměry přiblížit na základě údajů půdní mapy ČR.
Z pedologického hlediska jde o rovinaté území údolní nivy řeky Metuje s mírnou expozicí
terénu k J, tj. ve směru spádu řeky. Vegetační poměry jsou vhodné pro luhy a olšiny,
případně pro květnaté bučiny. Půdotvorným substrátem údolní nivy jsou prakticky výhradně
mocnější uloženiny pleistocénu a holocénu. Půdy vykazují převážně písčitě - hlinitou půdní
zrnitost. Dle morfogenetického klasifikačního systému ČR a dle modifikované půdní
klasifikace FAO lze zdejší vegetační vrstvy klasifikovat jako:
půda nivní - fluvizem - Eutric Fluvisol
Nivní půdy a nivní půdy glejové vyplňují plochá dna říčních údolí. Jsou vývojově velmi mladé
až recentní, když půdotvorný proces je periodicky přerušován akumulací zeminového
materiálu, ukládaného při povodňových stavech. Zrnitostní složení silně kolísá, při bázi půdy
leží zpravidla písčitá až štěrková vrstva. Reakce půdy je většinou slabě kyselá až neutrální.
U typických nivních půd jsou projevy glejového procesu hlubinné (nad 1 m), u glejových
nivních půd jsou výraznější projevy již v hloubce 0,6 m. Nivní půdy jsou nejvhodnějšími
stanovišti lučních porostů. Na orné půdě se s úspěchem pěstuje zejména zelenina, případně
cukrovka, pšenice a ječmen.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet především ze stanovených bonitovaných
půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní
jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické
podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR č. 327/1998 Sb., v platném
znění.
Obecně jsou kodifikovány takto:
a)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj
zemědělských plodin; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu

b)

hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány
genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je
vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,

c)

sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena
čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,

d)

skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60
cm, a hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Půdy v zájmovém území předkládaného záměru jsou podle kvalitativního zatřídění
v systému evidovaném příslušným Katastrálním úřadem hodnoceny především takto: BPEJ
7.58.00. Dle uvedené kodifikace se tedy jedná o půdy v klimatickém rajonu MT7, převážně
v rovinatém území (sklon 0 - 3°) se všesměrnou expozicí, s žádnou skeletovistí a hlubokou
hloubkou půdního profilu. Z hlediska druhu hlavních půdních jednotek (HPJ) se potom jedná
především o tento typ půdy:
58

- Nivní půda glejová středně těžká - semihydromorfní až hydromorfní typ půdy
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s půdotvorným substrátem tvořeným povodňovými nivními uloženinami s písčitě hlinitou až hlinitou půdní zrnitostí. Jde o půdy středně těžké v aluvionech
s krátkodobým zamokřením a vysokou hladinou podzemní vody. Trvale je potom
HPV kolem 1 m pod terénem.

4. Horninové prostředí
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území převážné části města Hronova patří do provincie České vysočiny,
Sudetské soustavy, podsoustavy Střední Sudety. Detailněji se potom nachází
v nejsevernější části Podorlické pahorkatiny a jejím podcelku Náchodská vrchovina
s označením IVB-3A, přičemž nejsevernější část města již zasahuje do Broumovské
vrchoviny a jejího podcelku Polická vrchovina s označením IVB-1B. Z hlediska lokálních
geomorfologických poměrů se vlastní prostor zájmového území přeložky nachází prakticky
při celém Z okraji města v rovinatém až mírně svažitém území údolní nivy Metuje
v nadmořské výšce 360 – 375 m.n.m. s mírnou expozicí terénu k J, tj. ve směru spádu řeky
Metuje Od Z je trasa přeložky ohraničena tělesem trati ČD Choceň – Meziměstí a v převážné
většině zdejší zástavbu tvoří průmyslové areály, v současné době s výrazným útlumem
využití.
Geologické poměry
Z regionálně - geologického hlediska zasahuje zájmové území města Hronova do tří
odlišných regionálních geologických celků. Při JZ až Z okraji města tvoří horninové podloží
sedimenty náchodského permu, který je součástí podkrkonošského permokarbonu.
Nacházejí se zde horniny bohuslavického, směrem k Z i trutnovského souvrství
paleozoického stáří. Litologicky se jedná o prachovitě – jílovité pískovce a aleuropelity. Při
JV a V okraji, jakož i v centrální části města je horninové podloží tvořeno zpevněnými
svrchně – křídovými sedimenty Hronovsko – poříčské křídy. Zastoupeny jsou uloženiny
cenomanského až svrchně – turonského - coniackého stáří. Litologicky cenomanské vrstvy
tvoří především glaukonitické pískovce a slepence, spodně – turonské vrstvy prachovité
slínovce a křemitě – vápnité pískovce a středně až svrchně – turonské vrstvy potom slinité a
spongilitické prachovce až slínovce, případně i prachovité pískovce. Výskyt křídových hornin
je na S omezen existencí hronovsko – poříčské poruchy. Na S od této výrazné poříčsko –
hronovské tektonické struktury, tj. při samém S okraji města, horninové podloží tvoří
karbonské sedimenty dolnoslezské pánve. Zastoupeny jsou petrovické, svatoňovické a
jívecké vrstvy žacléřského a odolovického souvrství. Litologicky směrem k S jde o
hrubozrnné polymiktní slepence hronovské facie, hnědé až červenohnědé aleuropelity
s vápenci a polohami slepenců a pískovců, svrchní černouhelný slojový obzor a arkózy,
arkózové pískovce a slepence. Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny především eluviálně –
deluviálními produkty rozpadu podložních hornin. Výrazný podíl zemin tohoto charakteru
v prostoru města kryje především permokarbonské horninové podloží. V rozsáhlé oblasti
křídového podloží jsou kromě těchto produktů zastoupeny i eolické sprašové hlíny a fluviální
pleistocénní relikty štěrkopískových teras Metuje. V celé oblasti údolní nivy řeky Metuje (a
tedy v převážné části města) kvartérní pokryv tvoří její fluviální náplavy, případně i náplavy
eko

37

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

drobných toků pleistocénního, holocenního až recentního stáří a to ve značných
mocnostech. Oblast městské zástavby bývá rovněž spojena s existencí různorodých
recentních navážek (sypanin), které upravují současnou podobu povrchu terénu.
Lokální geologické poměry přibližují údaje převzatých vybraných konkrétních průzkumných
geologických objektů - sond a vrtů z nejbližšího okolí trasy přeložky - viz. přílohy H3 a H4. Na
základě údajů těchto objektů je zřejmé, že skalní podloží v různém stupni zvětrání (R6-2) je
v prostoru přeložky překryto značnou vrstvou kvartérního pokryvu v obvyklé mocnosti 7 – 10
m, v prostoru minerálního zdroje Hronovka, kde bylo na metujském zlomu zjištěno staré
přehloubené koryto řeky Metuje, dosahuje mocnosti až 19 m. V počáteční části trasy je
skalní podloží tvořeno převážně permskými pískovci, v největší střední části trasy skalní
podloží tvoří křídové horniny, na počátku vyššího stáří – tj. cenomanskými pískovci (viz.
reliktní výskyt na vrtu H2/81) a dále prachovci a slínovci spodně až středně turonského stáří,
v oblasti minerální struktury i slínovci svrchně – turonského – coniackého stáří. V koncové
části trasy, za linií hronovsko – poříčské poruchy, budou skalní podloží tvořit opět
permokarbonské horniny dolnoslezské pánve – slepence, aleuropelity, jílovce, arkózy a
pískovce. Bezprostřední zóna vlivu silniční komunikace se však bude v celé trase nacházet
výhradně ve fluviálních náplavech údolní nivy řeky Metuje. Generelně lze říci, že ve spodních
partiích jsou tyto náplavy v mocnosti 3 – 7 m zastoupeny převážně ulehlými až středně
ulehlými písčitými štěrky až štěrkopísky (G2,3-GP,G-F), které přecházejí postupně
v mocnosti 0,5 – 3 m do jemnozrnnější písčité formy charakteru převážně středně ulehlých
písků se slabou až silnou jemnozrnnou hlinitou a jílovitou příměsí (S3,4,5-S-F,SM,SC).
Přirozený povrchový pokryv území v mocnosti 0 – 4 m potom tvoří jemnozrnné náplavy
povodňových hlín a jílů (F3-6-MS,CS,ML,MI,CL,CI), při povrchu pevné až tuhé konzistence,
hlouběji tuhé až měkké konzistence. Písčité vrstvy zde však často tvoří slabé prolohy, vložky
a vrstvičky jak v hlubších vrstvách štěrkových náplavů, tak i v povrchových vrstvách
soudržných náplavů. Současný povrch terénu ve zdejším intravilánu města je potom
v převážné míře upraven recentními sypaninami – navážkami (Y,Z) různorodého charakteru
v mocnosti 0 – 2 m.
Hydrogeologické poměry
I z globálně hydrogeologického hlediska lze zájmové území města Hronova přiřadit ke třem
rozdílným hydrogeologickým rajonům a to hydrogeologickému rajonu č. 421 – Hronovsko –
poříčská křída, č. 515 – Podkrkonošská pánev a č. 516 – Dolnoslezská pánev. Ve směru od
jihu JZ až Z okraj města zasahuje do rajonu č. 515. Podkrkonošská pánev, kterou vyplňují
permokarbonské sedimenty, které mají pestrý litologický charakter, což přináší řadu
izolovaných zvodní s rozdílnou výtlačnou úrovní. Propustnost hornin je zvýšená do hloubky
30 – 100 m. Zóna přípovrchového rozpojení puklin spolu se zvětralinovým pláštěm tvoří
pásmo intenzivního oběhu vod s lokálním charakterem. Z vodohospodářského hlediska má
pro jímání podzemních vod význam pouze mělký oběh vody ve svrchní promyté vrstvě.
Nejrozsáhlejší hlavní část města, tj. jak JV a V okraj, jakož i v centrální část města spadá do
hydrogeologického rajonu č. 421 - Hronovsko – poříčská křída. Rajon se skládá ze dvou
struktur – hydrologicky uzavřené svatoňovicko – hronovské pánve a do Polska sevřené
chudinské pánve. Spojité zvodnění je vázáno na průlinově a hlavně puklinově propustné
horniny cenomanu a spodní části spodního turonu s hustou sítí kontrakčních a tektonických
puklin. Naopak vyšší část hornin spodního turonu a horniny celého středního turonu nejenže
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neumožňují oběh podzemních vod, ale tvoří artéský strop. Charakteristickým znakem těchto
vod je tak značný hydrostatický přetlak. Z vodohospodářského hlediska je rajon vhodný
pouze pro lokální zásobování obyvatelstva poměrně kvalitní pitnou vodou. Na S od
hronovsko – poříčské poruchy, tj. při samém S okraji města se vyskytují horniny, které patří
k rajonu č. 516 - Dolnoslezská pánev. V permsko - karbonských sedimentech pánve se
střídají vrstvy pelitického, psamitického i psefitického charakteru. Tato pestrá skladba hornin
spolu s vysokým stupněm zpevnění stírá primární rozdíly hydrogeologické funkce mezi
kolektory a izolátory, takže funkci kolektorů přejímají rozpukané partie těchto hornin do
hloubky 60 m, případně intenzivně tektonicky porušené zóny. Hlavní podíl na oběhu
podzemních vod má 1. zvodeň. Vodohospodářsky jsou využívány především pramenné
vývěry a mělké vrty vesměs pouze s lokálním vodohospodářským významem.
I z hlediska lokálních hydrogeologických poměrů lze vycházet z údajů převzatých vybraných
konkrétních průzkumných inženýrsko - geologických a hydrogeologických objektů - sond a
vrtů z nejbližšího okolí trasy přeložky - viz. přílohy H3 a H4. Pro potřeby daného záměru mají
význam pouze údaje o hladině mělké první zvodně, vázané na výrazně propustné kvartérní
fluviální náplavy především řeky Metuje a lokálně i Zbečinského potoka. Dle údajů těchto
vybraných archivních objektů se tato hladina podzemní vody nachází v hloubce 0,8 – 3,7 m
pod úrovní stávajícího terénu, přičemž nejčastěji se pohybuje v hloubce 2 – 3 m pod
terénem. Je zřejmé, že v nejbližším okolí řeky Metuje jde o vodu poříční, jejíž hladina je
závislá na okamžitém stavu hladiny vody v uvedeném toku. Rovněž generelní směr proudění
této zvodně je totožný se spádem řeky Metuje, tj. od S k J.

5. Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Z širšího regionálního pohledu jsou v daném území evidovány nebo využívány přírodní
zdroje pevné a tekuté povahy. Ze zdrojů pevné povahy to jsou zemědělská půda, fluviální
štěrkopísky, horniny s využitím jako stavebního kamene a horniny s obsahem paliv (černého
uhlí) a radioaktivních surovin. Ze zdrojů tekuté povahy to jsou potom prosté a minerální
podzemní vody a povrchové vody.
Zemědělská půda
Příslušné údaje o převládajícím charakteru zdejších zemědělských půd jsou uvedeny v kap.
2.3. Trasa přeložky je však téměř zcela vedena ve stávajícím intravilánu města, po
pozemcích vedených jako ostatní plochy nebo jako stavební pozemky. Pozemky s ochranou
zemědělského půdního fondu budou realizací uvedené stavby dotčeny pouze ve zcela
zanedbatelném až nulovém rozsahu.
Fluviální štěrkopísky a písky
V minulé a ještě nedávné době byly několika drobnými pískovnami těženy především mladé
svrchně – pleistocénní terasy štěrkopískových náplavů řeky Metuje v prostoru mezi
Hronovem a Náchodem, zejména potom ve V a JV okolí Velkého Poříčí. V poslední době
byla tato činnost značně omezena. Vesměs se jednalo o těžbu nevýhradní suroviny,
spojenou s využitím pozemku – výhradní ložiska této suroviny zde nejsou evidována.
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Stavební kámen a kamenivo
Jediné a nejbližší výhradní ložisko - CHLÚ této suroviny – stavebního kamene – opuky
(křídového prachovce až pískovce středně turonského stáří) s dřívější povrchovou těžbou je
evidováno cca 2,5 km SV od konce úseku přeložky silnice v prostoru osady Mýto pod e.č.
02280000 - Bezděkov nad Metují. Držitelem těžebního práva je zde fa Ladislav Vaněk –
stavitelství Police nad Metují.
Paliva – černé uhlí
Do nejbližšího S okolí města Hronova okrajově zasahuje Žacléřsko – svatoňovická
černouhelná pánev, v níž těžební činnost probíhala v menším rozsahu i v nejbližším okolí
Hronova. Výraznější objem této suroviny byl však těžen spíše SZ od Hronova. Nejbližší
evidované výhradní ložisko s dřívější hlubinnou těžbou chránící tuto surovinu prostřednictvím
CHLÚ (chráněného ložiskového území) je pod e.č. 07493700 – Rtyně v Podkrkonoší
evidováno cca 3,5 km SZ u Horního Kostelce. Držitelem těžebních práv zde jsou
Východočeské uhelné doly s.p. Trutnov.
Radioaktivní suroviny
Na tuto oblast byla vázána i ložiska radioaktivních surovin. Široké území možného výskytu
těchto surovin zde bylo chráněno CHLÚ e.č. 921710005 Vnitrosudetská pánev - JZ. Ložisko
je vedeno jako vytěžené s ukončenou těžbou. Nejblíže k Hronovu tato ložisková oblast
zasahuje cca 3,5 km SZ od konce trasy přeložky.
Vodohospodářské využívání oblasti
Z hlediska povrchových vod je řeka Metuje na svém horním toku vodárenským tokem,
v prostoru města Hronova tomu již tak není a vody této řeky pro pitné účely využívány
nejsou. Vodohospodářské využívání podzemních vod pro pitné účely ve městě prošlo jako
všude historickým vývojem, když první zdroje individuálního zásobování pomocí domovních
studní byly postupně nahrazovány zdroji hromadného zásobování s centrální úpravou a
kontrolou jakosti vody. Provozovatelem centrální vodovodní sítě ve městě je VAK Náchod.
Dle údajů provozovatele této sítě a RŽP MěÚ v Náchodě je dnes celé město Hronov
napojeno na veřejnou vodovodní síť. Tato veřejná vodovodní síť města je zásobována z
vodních zdrojů v oblasti Polické křídové pánve, kterými jsou jímány kvalitní a vysoce dotační
křídové podzemní vody – tedy zcela mimo dosah zájmového území. Veškeré místní zdroje
byly od veřejné vodovodní sítě odpojeny. Navíc je tato veřejná vodovodní síť dnes propojena
s dalšími většími městy a to nejen s blízkým Náchodem, Českou Skalicí a Novým Městem
nad Metují, ale zásobuje i Hradec Králové. Na uvedou vodovodní síť jsou napojeny i veškeré
objekty v bezprostředním okolí posuzované trasy přeložky. Ani terénním šetřením, ani dle
informací z vodoprávního oddělení Městského úřadu v Náchodě nebylo zjištěno, že by se
v dosahu zájmového území přeložky vyskytovaly významnější objekty pro komerční
zásobování průmyslových areálů s hlubším nebo kvantitativně výrazným odběrem
podzemních vod pro tyto účely. Uvedený zdroj fy RUBENA H2/81 byl využíván pro odběr
vody k užitkovým účelům. V rámci terénního šetření nebyl rovněž zaznamenán výraznější
výskyt individuálních zdrojů – domovních studní. Přibližně v km 0,550 přímo v trase přeložky
byl zaznamenán výskyt zcela zasypané studny, prohloubené hg vrtem, vystrojeným ocelovou
zárubnicí. Vrt je však zcela tamponován betonovou zátkou. Další skružová studna byla
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zjištěna až v zahrádkářské kolonii – cca v km 1,8 trasy přeložky. Zde je voda zjevně
používána pro užitkové účely zálivky zahrady. Ochranná pásma individuálních zdrojů
podzemní vody pro pitné účely upravuje příslušná ČSN 75 5115 - Studny individuálního
zásobování vodou. Toto pásmo je chápáno jako kruh a pro málo propustné okolní prostředí
dosahuje hodnot 5 - 50 m, pro propustné okolní prostředí hodnot 5 - 200 m, obecně se však
uvažuje 20 m. Podmínkou je že se jedná o zkolaudovaný individuální zdroj dle příslušného
stavebního zákona. Studny zřízené před rokem 1955 jsou zkolaudovány ze zákona.
Z hlediska povrchových vod je řeka Metuje na svém horním toku vodárenským tokem
s příslušným režimem ochrany, v prostoru města Hronova a jeho širším okolí tomu již tak
není. Z hlediska střetu záměru s vodohospodářsky využívanými podzemními vodami trasa
přeložky silnice cca od km 1,800 zasahuje do PHO 2. stupně vnější (2B i 2Bz) velmi
významné vodohospodářské oblasti Polické křídové pánve.
Vodohospodářské využívání minerální léčivé vody
Ze stávajícího místního přírodního minerálního léčivého zdroje Hronovka je voda s vysokou
vydatností sezónně čerpána do veřejně přístupného rozvodu v Jiráskových sadech, kde je
individuálně odebírána do nádob obyvateli Hronova a jeho návštěvníky pro pitné účely –
přebytečná nezachycená voda volně odtéká do nedaleké řeky Metuje. Vzhledem k tomu, že
tato místní minerální voda má výraznou sirovodíkovou pachuť a příměs železitého sedimentu
nehodí se pro plnírenskou výrobu. Výhledově lze však se zdejší minerální vodou počítat jako
se zdrojem stolní minerální uhličitanové vody, případně především potom ale pro ambulantní
péči místního významu.
Z hlediska střetu záměru s využíváním podzemních minerálních vod v Hronově je nutno
uvést, že téměř celá trasa obchvatu (ZÚ – cca km 2,200) prakticky zasahuje do pásma 2.
stupně ochrany přírodního minerálního zdroje Hronovka, do prvního stupně trasa
nezasahuje, ale výrazně se přibližuje kolem km 1,6 staničení.

6. Fauna a flóra
Charakteristika přírodních poměrů
Posuzované území se nachází v zastavěném území města Hronov. Především v okrajových
částech, ve významné míře v souběhu s železniční tratí.
Biogeograficky spadá území k 1.38 Broumovskému bioregionu (CULEK 1996).
Geomorfologicky patří území do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Náchodské
vrchoviny, okrsku Hronovské kotliny (DEMEK 1987). Podloží tvoří převážně kambizemě
s přechodem do luvizemí. (FALTYSOVÁ & al. 2002). Území se řadí k mírně teplé oblasti
MT7 (QUITT 1971).
Reliéf má převážně charakter členité vrchoviny s výškovou členitostí 200 – 300m.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace jsou předpokládány acidofilní doubravy
především v nivě vodního toku Metuje. NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Území patří do oblasti
mezofytika.
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Hodnocený úsek pro modernizaci komunikace je převážně tvořen zemědělskou půdou, která
přechází ruderalizovaným okrajem města zpět na původní komunikaci. Úsek lze podle toho
rozdělit do odpovídajících částí na zemědělskou půdu, ruderalizovaný kraj zastavěného
území.
Zěmědělská půda. Je částečně tvořena ornou půdou v době šetření osetou řepkou. Luční
porost svažující se do města. Tento porost je intenzivně využíván s velkým podílem
nitrofilních druhů.
Ruderalizovaný okraj města. Je nejcennější částí lokality. Je tvořen terénním zlomem o
výšce několika metrů a doprovodnou zelení. Tento geomorfologický jev obchází větší úsek
města a vytváří přirozený lem zeleně kolem části obce. Součástí tohoto okraje je také okraj
klidové části města, který je tvořen parkem. Také tato část je poměrně cenná především
přítomností kvalitních a ošetřovaných stromů.
Fauna
Seznam nalezených zoologických druhů
Plži (Gastropoda)
- Arion luzitanicus (invazní druh)
- páskovka keřová (Cepea hortensis )
Třída obojživelníci (Amhibia)
Rana temporaria (skokan hnědý) - jednotlivé kusy byly pozorovány v blízkosti vodních toků
(na vlhčích místech).
Třída plazi (Reptilia)
Zootoca vivipara (ještěrka živorodá) - silně ohrožený druh. Jednotlivé exempláře byly
pozorovány na udržovaných plochách v blízkosti vodního toku.
Třída ptáci (Aves)
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné nebo předpokládané v posuzovaném
území. Je li v kolonce uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden
znak ? nelze tuto skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není
předpoklad že vazba uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn
zákonem 114/92 Sb., resp, že je uveden ve vyhlášce 395/92.
Hnízdí

Potrav.
vazba

Brhlík lesní (Sitta europaea)

?

+

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

+

+

Budníček větší (Phylloscopus trochilus

+

+

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

+

+

Drozd kvíčala (Turdus pilaris)

+

+

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

?

+

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

?

?

Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)

+

+

Konipas bílý (Motacilla alba)

-

?

Konipas horský (Motacilla cinerea)

-

-

Konopka obecná (Carduelis cannabina)

+

+

Ptáci
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Kos černý (Turdus merula)

+

+

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

?

?

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)

+

+

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

?

?

Pěnice slavíková (Sylvia borin)

?

?

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

+

+

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)

-

+

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)

?

?

Sojka obecná (Garrulus glandarius

+

?

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

?

?

Straka obecná (Pica pica)

+

?

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

?

?

Strnad obecný (Emberiza citrinella)

+

+

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

?

?

Sýkora koňadra (Parus major)

+

+

Sýkora modřinka (Parus coeruleus)

+

+

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

+

?

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

-

-

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

+

?

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

-

?

§

Poznámky ke třídě ptáci:
Krahujec obecný byl zastižen při lovu.Loví v keřovém okraji města, kde je dostatek pěvců a
krytu pro jeho typický způsob lovu.

Třída Mammalia – savci
Potkan - (Ratus norvegicus).
Myšice druhy – Apodemus sp.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Myš domácí (Mus musculus)
Zajíc polní (Lepus europeus)
Poznámky k savcům.
Na lokalitě byly zjištěny pobytové značky nebo byly zjištěny synantropní druhy savců.

Posouzení vlastního toku řeky Metuje a Zbečnického potoka
se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů a následné posouzení vlivu zasolení a
svedení povrchových vod z nové vozovky na vodní ekosystémy uvedených vodních toků

Vymezení a popis sledovaného území
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V zájmovém území byly sledovány dva vodní toky: Zbečnický potok a Metuje

Metuje byla sledována od vtoku Zbečnického potoka až po most u železniční zastávky
Hronov - zastávka. Byl sledován i krátký úsek Dřevíče, od soutoku s Metují až po první most
na okraji Velkého Dřevíče. Metuje v zastavěné části Hronova je regulována, břehy jsou
zpevněné kamennými zdmi. Od železničního mostu až po most u železniční zastávky má tok
přirozený charakter.
U Metuje byly sledovány také přilehlé pozemky (park mezi železniční tratí a Metují).

Zbečnický potok v úseku přemostění ulice ke křižovatce u objektu bývalé sodovkárny až po
vtok do Metuje. V tomto úseku je potok regulován, protéká městskou zástavbou a areálem
firmy Wikov, za areálem jmenované firmy podtéká pod železniční tratí a místní komunikací.
Další úsek potoka je zatrubněn až po jeho ústí do Metuje. Zbečnický potok je silně znečištěn,
příčinou jsou vyústění domovních odpadů v této části Hronova.

Bezobratlí vodního toku
Nematoda
Nematoda sp. div.

Oligochaeta
Nais communis
Tubifex tubifex

Crustacea
Copepoda sp.
Rivulogamarus roeselii
Asselus aquqticus

Ephemeroptera
Baetis rhodani

Trichoptera
Hydropsyche sp.
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Chironomidae
Chironomus tummi sk.

Rhantus sp.
Culex pipiens

Poznámka ke skupině bezobratlých vodního toku:
Na lokalitě byly zjištěny převážně druhy středně znečistěných vod. Nebyly zjištěny druhy
cenné nebo chráněné vyhláškou 395/92 Sb.

Bezobratlí nivy vodního toku

Druh

Odborný název

drabčík houbový

Oxyporus rufus

hnojník obecný

Aphodius fimetarius

hrobařík černý

Necrophorus humator

chrobák lesní

Geotrupes stercorosus

kovařík

Ampedus balteatus

kovařík lemovaný

Dalopius marginatus

kozlíček

Agapanthia dahli

kožojed skvrnitý

Attagenus pelio

listokaz zahradní

Phylloperta horticola

lýkožrout lesklý

Ips chalcographus

lýkožrout smrkový

Ips typographus

mrchožrout znamenaný

Oeceoptoma thoracica

nosatec lískový

Curculio nucum

páteříček černavý

Dalopius marginatus

páteříček žlutý

Rhagonycha fulva

rušník krtičníkový

Anthrenus scrophulariae

slunéčko dvoutečné

Adalia bipunctata
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slunéčko sedmitečné

Coccinella septempunctata

střevlíček

Notiophilus biguttatus

střevlíček

Pterostichus niger

střevlíček

Pterostichus vulgaris

střevlík zahradní

Carabus hortensis

zlatohlávek zlatý

Cetonia aurata

zobonoska březová

Deporaus betulae

Vyústění Zbečnického potoka do Metuje
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Metuje v zastavěné části Hronova
Metodika
Během čtyř terénních exkurzí (20.6., 25.7., 27.8., 14.9. 2008) byly sledovány následující
skupiny živočichů: vážky (Odonata), ryby (Pisces), obojživelníci (Amphibia), plazi
(Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia). Při

zjišťování jejich výskytu bylo použito

klasických zoologických inventarizačních metod.

Upravený tok Dřevíče nad soutokem s Metují
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Zjištěné druhy živočichů podle lokalit:

Zbečnický potok
Ptáci (Aves)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Rehek domácí (Phoenicuros ochruros)
Kos černý (Turdus merula)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Savci (Mammalia)
Potkan (Rattus norvegicus)

Metuje a Dřevíč

Vážky (Odonata)
Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
Motýlice lesklá (Calopteryx splendens)
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)

Přehled vyskytujících se druhů mihulí a ryb
Mihule potoční (Lampetra planeri) – kriticky ohrožený druh. Těsně k hranicím zájmové
oblasti spadá EVL CZ0523280 – Metuje a Dřevíč. Počátek EVL je u soutoku Metuje a
Dřevíče a vede proti toku obou řek.
V části dotčené záměrem, vzhledem k charakteru Metuje, je možné výskyt tohoto druhu
vyloučit. Druh se vyskytuje výše proti proudu především v písečných náplavech.
Úhoř říční (Aguilla anguilla)
Plotice obecná (Rutilus rutilus)
Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)

eko

48

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) § – ohrožený druh. Vyskytuje se především
v proudnatých úsecích v okolí soutoku s Dřevíčem.
Perlín ostrobřichý – (Scardinius erythrophthalmus)
Hrouzek obecný (Gobio gobio)
Kapr obecný (Cyprinus carpio)
Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)
Štika obecná (Esox lucius)
Pstruh potoční (Salmo trutta)
Lipan podhorní (Thymallus thymallus)
Vranka obecná (Cottus gobio) § – ohrožený druh. Vyskytuje se především v proudnatých
úsecích v okolí soutoku s Dřevíčem.
Okoun říční (Perca fluviatilis)

Poznámka ke třídě ryby.
Druhové složení ryb v řece Metuji je v Hronově ovlivněno vysokým jezem, nad kterým má
řeka charakter klidné hluboké stojaté vody, nad samotným zadržením se jedná již o typický
ničím neovlivněný charakter pahorkatinové říčky.

Obojživelníci (Amphibia)
Skokan hnědý (Rana remporaria)

Ptáci (Aves)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
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Kachna divoká (Anas platyrhynchos) na Metuji u parku
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Ledňáček říční (Alcedo atthis) – silně ohrožený druh. Pozorován na přeletu 10.8.2008. Na
území CHKO Broumovsko patří mezi velmi vzácné hnízdiče. Ve sledovaném území nemá
vhodné hnízdní příležitosti. Vzhledem k charakteru lovu a života proletuje celým zájmovým
územím nad vodním tokem.
Žluna zelená (Picus viridis)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – ohrožený druh. Pozorována při lovu na loukách
v blízkosti Metuje.
Jiřička obecná (Delichon urbica)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
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Konipas horský (Motacilla cinerea) – pravidelně pozorovaný druh
Konipas bílý (Motacilla alba)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Rehek domácí (Phoenicuros ochruros)
Budníček menší (Phyloscopus collybita)
Kos černý (Turdus merula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Savci (Mammalia)
Netopýr vodní (Myotis daubentonni)§§ – silně ohrožený druh. Byl zjištěn pomocí detektoru
nad Metují 27.8.2008 v zastavěné části Hronova. V letním období patří mezi nejpočetněji
zjišťované druhy.
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Veverka obecná (Sciurus vulgaris)§

– ohrožený druh. Pozorována v parku mezi

železniční tratí a Metují v obou barevných formách.
Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
Potkan (Rattus norvegicus)
Vydra říční (Lutra lutra) § – silně ohrožený druh. Pravidelně nalézán trus pod mostem u
železniční zastávky Hronov – zastávka. Její lovecké teritorium zasahuje i do zastavěné části
obce Hronov.

Trus vydry říční (Lutra lutra) – pod mostem u železniční zastávky

Dílčí závěr:
Ve sledovaném území byly zjištěny převážně běžně se vyskytující druhy živočichů.
V okrajové části, tj. v oblasti soutoku Metuje a Dřevíče, byl prokázán

výskyt druhů

ohrožených (ledňáček říční – Alcedo atthis, vydra říční – Lutra lutra).
Důvodem absence ryb ve Zbečnickém potoce je kvalita vody, která je silně ovlivněna
vypouštěním odpadních vod z domácností (v této části Hronova není kanalizace).
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Flora
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných během terénních
floristických a dendrologických průzkumů, které proběhly v jarních a letních měsících roku
2008 v území plánovaného obchvatu Hronova. Terénní práce spočívaly v doplnění
botanického hodnocení z října 2007, který zpracovala Mgr. Jana Krčilová, včetně upřesnění
dendrologického průzkumu, inventarizace a ocenění kácených dřevin v zájmovém území. Na
základě botanického a dendrologického průzkumu byl zpracován i návrh kompenzačních
opatření - plán náhradní výsadby za vzniklou ekologickou újmu, ke které dojde v zájmovém
území záměrem stavby obchvatu Hronova.
Floristický a dendrologický průzkum byl vypracován za použití standardních metod.
Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších cévnatých rostlin a nomenklatura taxonů
odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). Pro studium vegetace byly použity metody
curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994) a jména syntaxonů byla sjednocena
podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al. 1995), respektive dle Moravce
(Moravec et al. 1982) a Chytrého (Chytrý et al. 2007). Oceňování dřevin bylo zpracováno
podle revidované a aktualizované Metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Kolařík,
Romanský, Krejčiřík 2005). Návrh vegetačních úprav vychází z provedeného floristického a
dendrologického průzkumu a z metodické příručky MŽP ČR - Nelesní dřevinná vegetace
(Čížková, Šarapatka, Kulišťáková 2008).

Charakteristika zájmového území
Území navrženého obchvatu silnice II/303 se nachází v intravilánu obce Hronov (k.ú.
Hronov), okres Náchod, kraj Královéhradecký. Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 364
m n. m (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň
dubovobukový).
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží území do klimatické oblasti
MT7. Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast
do

fytogeografické

oblasti

Mezofytika

(Mesophyticum),

obvodu

Českomoravského

mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Sudetské mezihoří,
podokresu Polická kotlina (58b). Na základě mapy potenciální přirozené vegetace ČR
(Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmového území k asociaci 24. Luzulo-Fagetum (biková
bučina).
Severní část navržené trasy obchvatu Hronova leží v CHKO Broumovsko jejíž jižní hranici
tvoří ulice Kostelecká, T.G. Masaryka, Jiřího z Poděbrad a Mikoláše Aleše. Nedaleko konce
úseku obchvatu silnice II/303 zaznamenáme soutok řeky Metuje s potokem Dřevíč. Oba toky
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mají ráz podhorského vodního toku s dosud místy polopřirozeným charakterem s členitým
dnem i břehy. Různorodé břehové porosty jsou tvořeny nejen plně zapojeným dřevinným
patrem, ale i jednotlivě rostoucími stromy a keři. V obou tocích se v dostatečné nabídce
vyskytují sedimenty, životně důležité pro biologický vývoj a rozmnožování mihulí potočních
(Lampetra planeri). Jedná se jak o jemné až bahnité sedimenty sloužící pro vývoj minoh, tak
i o písčité a štěrkovité úseky sloužící ke tření dospělců. Vodní toky jsou zařazeny mezi
lokality soustavy Natura 2000 - CZ0523280 Metuje a Dřevíč (Evropsky významná lokalita
ČR). Severovýchodně od zájmového území se nachází další lokalita soustavy Natura 2000 CZ0520518 Broumovské stěny (Evropsky významná lokalita ČR a Ptačí oblast) z důvodu
výskytu nejcennějších přírodních a přírodě blízkých ekosystémů skalních oblastí, viz mapa.
MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.

eko

54

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Charakteristika zájmového území
Zájmový biotop se nachází v intravilánu obce Hronov a z větší části doprovází železniční
koridor Starkoč – Meziměstí. Jedná se o úsek začínající v zástavbě domů v ulici Náchodská
u podniku „Rubena“ a končí v Jungmannově ulici směrem na Žabokrky.
Celé zájmové území, zahrnující antropogenní biotopy, lze rozdělit na čtyři části:
1) Rubena – železniční koridor
Tato část zájmového území je tvořena především druhotnými společenstvy s převahou
konkurenčně silných invazních druhů Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos a
Reynoutria japonica, které často tvoří rozsáhlé monodominantní porosty.
Z bylin dosahují významného zastoupení především druhy z třídy Galio – Urticetea
(Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Galium aparine,
Rumex obtusifolius, Petasites hybridus, Urtica dioica) a druhy vysokých vytrvalých
hemikryptofytů svazu Arction lappae (Arctium lappa, Artemisia vulgaris, Elytrigia repens).
V těsné návaznosti na železniční koridor se často vyskytují druhy ze svazu Polygonion
avicularis (Polygonum aviculare agg., Lolium perenne, Poa annua, Plantago major, Capsella
bursa-pastoris).
Na přítomnost vyšší hladiny spodní vody poukazuje Phalaris arundinacea, Juncus effusus,
Lysimachia nummularia aj. Dřevinné patro je zastoupeno náletovými druhy (Acer
psudoplatanus, Acer platanoides, Betula pendula, Salix caprea).
2) Přeložka silnice III/3034
Přeložka prochází opuštěným průmyslovým areálem, kde již můžeme zaznamenat
pokročilejší sukcesní sérii. Uplatňují se zde náletové druhy dřevin (Acer psudoplatanus,
Betula pendula, Sorbus aucuparia, Salix caprea aj.) s nitrofilním bylinným patrem druhů třídy
Galio-Urticetea (Rumex obtusifolius, Urtica dioica). Fyziognomii celého porostu zvýrazňují
monocenózy Solidago canadensis a invazní Calamagrostis epigejos.
3) Kostelecká ul. - ul. Padolí
Ve vymezeném úseku se nalézá uliční stromořadí přecházející v udržovaný městský park.
Dřevinné patro této lokality sestává z vzrostlýchi jedinců Alnus glutinosa, Acer
pseudoplatanus, Acer platanoides, Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia cordata, Robinia
pseudacacia , s podrostem Sambucus nigra, Symphoricarpos albus a zmlazujících Acer sp.
Bylinné porosty lze zařadit do třídy Galio – Urticetea (svaz Aegopodion podagrariae)
s vysokým podílem druhů jako Artemisia vulgaris, Aegopodium podagraria, Anthriscus
sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Rumex obtusifolius, Urtica dioica. V mozaice jsou zde
zastoupeny pravidelně sečené trávníky kulturních druhů vysévaných komerčních směsí
(Festuca rubra, Lolium perenne, Poa annua, Poa pratensis, Bellis perennis, Trifolium repens,
Trifolium hybridum).
4) Napojení na Jungmannovu ulici
Stávající komunikaci lemuje les se zapojenou monokulturu smrku Picea abies s absencí
keřového i bylinného patra. Bylinné patro se uplatňuje pouze na samém okraji lesní formace
a to druhy jako Brachypodium pinnatum, Dryopteris filix- mas, Lathyrus pratensis s podílem
synantropních druhů Geum urbanum a Rubus sp. Na konci této části zájmového území se
nachází mezofilní louka zařaditelná do třídy Molinio – Arrhenatheretea s dominantními
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vysokostébelnými druhy trav Arrhenatherum elatius a Festuca rubra.doplněné bylinnými
druhy typu Campanula patula, Achillea millefolium a Geranium pretense.
Seznam nalezených druhů
Aesculus hippocastanum L.

jírovec maďal

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Acer platanoides L

javor mléč

Aegopodium podagraria L.

bršlice kozí noha

Agrostis capillaris L.

psineček obecný

Agrostis stolonifera L.

psineček výběžkatý

Achillea millefolium L.

řebříček obecný

Ajuga reptans L.

zběhovec plazivý

Alchemilla sp.

kontryhel

Alnus glutinosa

olše lepkavá

Alopecurus pratensis L.

psárka luční

Angelica sylvestris L.

děhel lesní

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

kerblík lesní

Arrhenatherum elatius L.

ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris L.

pelyněk černobýl

Arctium lappa L.

lopuch větší

Asplenium ruta-muraria L.

sleziník routička

Avenula pubescens (Huds.) Dum.

ovsíř pýřitý

Bellis perennis L.

sedmikráska obecná (chudobka)

Betula pendula Roth.

bříza bělokorá

Brachypodium pinnatum (L.) P. B.

válečka prapořitá

Buxus sempervirens L.

zimostráz vždyzelený

Calamagrostis epigejos (L.) Roth

třtina křovištní

Convolvulus arvensis L.

svlačec rolní

Campanula patula L.

zvonek rozkladitý

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

kokoška pastuší tobolka

Cardamine pratensis L.

řeřišnice luční

Carduus crispus L.

bodlák kadeřavý

Centaurea jacea (L.)

chrpa luční

Cerastium holosteoides Fries

rožec obecný

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Chelidonium majus L.

vlaštovičník větší

Cichorium intybus L.

čekanka obecná
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Cirsium arvense (L.) Scop

pcháč oset

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

pcháč obecný

Crataegus sp.

hloh

Conyza canadensis L.

turanka kanadská

Corylus avellana L.

líska obecná

Crepis biennis L.

škarda dvouletá

Dactylis glomerata L.

srha laločnatá

Daucus carota L. subsp. carota

mrkev obecná pravá

Dryopteris filix- mas L. Schott

kapraď samec

Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.

vrbovka úzkolistá

Epilobium parviflorum Schreber

vrbovka malokvětá

Equisetum arvense L.

přeslička rolní

Erigeron annuus (L.) Pers.

turan roční

Eupatorium cannabinum L.

sadec konopáč

Euphorbia cyparissias L.

pryšec chvojka

Fagus sylvatica L.

buk lesní

Festuca ovina L. s. lat.

kostřava ovčí

Festuca pratensis Huds.

kostřava luční

Festuca rubra L. s.lat.

kostřava červená

Fragaria vesca L.

jahodník obecný

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl

zlatice převislá

Galium album Mill. subsp. album

svízel bílý pravý

Galium aparine L.

svízel přítula

Galium pumilum Murray

svízel nízký

Geranium pratense L.

kakost luční

Geranium robertianum L.

kakost smrdutý

Geum urbanum L.

kuklík městský

Glechoma hederacea L.

popenec obecný

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

zblochan vzplývavý

Heracleum sphondylium L.

bolševník obecný

Holcus lanatus L.

medyněk vlnatý

Humulus lupulus L.

chmel otáčivý

Hypericum perforatum L.

třezalka tečkovaná

Chaerophyllum aromaticum L.

krabilice zápašná

Juncus effusus L.

sítina rozkladitá
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Lamium album L.

hluchavka bílá

Lamium purpureum L.

hluchavka nachová

Lathyrus pratensis L.

hrachor luční

Leontodon autumnalis L.

máchelka podzimní

Leontodon hispidus L.

máchelka srstnatá

Ligustrum vulgare L.

ptačí zob obecný

Lolium perenne L.

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus L.

štírovník růžkatý

Lysimachia nummularia L.

vrbina penízková

Malva neglecta Wallr.

sléz přehlížený

Matricaria discoidea DC.

heřmánek terčovitý

Melilotus albus Mill.

komonice bílá

Melilotus officinalis (L.) Pallas

komonice lékařská

Myosoton aquaticum (L.) Moench

křehkýš vodní

Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.

devětsil lékařský

Phalaris arundinacea L.

chrastice rákosovitá

Phleum pratense L.

bojínek luční

Picea abies (L.) Karst.

smrk ztepilý

Picea pungens Engelm.

smrk pichlavý

Pimpinella major (L.) Huds.

bedrník větší

Pimpinella saxifraga L.

bedrník obecný

Pinus sylvestris L.

borovice lesní

Plantago lanceolata L.

jitrocel kopinatý

Plantago major L.

jitrocel větší

Plantago media agg.

jitrocel prostřední

Poa annua L.

lipnice roční

Poa pratensis L.

lipnice luční

Polygonum arenastrum Bor.

truskavec obecný

Polygonum aviculare agg.

truskavec ptačí

Polygonum lapathifolia L.

rdesno blešník

Populus tremula L.

topol osika

Potentilla anserina L.

mochna husí

Prunella vulgaris L.

černohlávek obecný

Quercus robur L.

dub letní

Ranunculus acris L.

pryskyřník prudký

Ranunculus repens L.

pryskyřník plazivý
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Reynoutria japonica Houtt.

křídlatka japonská

Robinia pseudacacia L.

trnovník akát

Rosa sp.

růže

Rubus fruticosus agg.

ostružiník křovitý

Rubus idaeus L.

ostružiník maliník

Rumex acetosa L.

šťovík kyselý

Rumex obtusifolius L.

šťovík tupolistý

Salix caprea L.

vrba jíva

Salix fragilis L.

vrba křehká

Sambucus nigra L.

bez černý

Sanguisorba officinalis L.

krvavec toten

Sedum rupestre L.

rozchodník suchomilný

Solidago canadensis L.

zlatobýl kanadský

Sorbus aucuparia L.

jeřáb ptačí

Stellaria media (L.) Vill.

ptačinec prostřední

Swida sanguinea (L.) Opiz

svída krvavá

Symphoricarpos albus (L.) Blake

pámelník bílý

Symphytum officinale L.

kostival lékařský

Tanacetum vulgare L.

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek

pampeliška "lékařská"

Thlaspi arvense L.

penízek rolní

Thymus pulegioides L.

mateřídouška vejčitá

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Trifolium arvense L.

jetel rolní

Trifolium hybridum L.

jetel zvrhlý

Trifolium pratense L.

jetel luční

Trifolium repens L.

jetel plazivý

Tussilago farfara L.

podběl lékařský

Urtica dioica L.

kopřiva dvoudomá

Verbascum sp.

divizna

Veronica chamaedrys L.

rozrazil rezekvítek

Vicia cracca L.

vikev ptačí

Vicia sepium L.

vikev plotní

Další vlivy na rostlinné druhy
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Mimo uvedené botanické druhy a stanoviště je nutno započítat vlivy na stromové patro.
Vzhledem k současnému stavu specifikace záměru lze těžko přesně odhadnout počty
zasažených jedinců, tuto skutečnost bude možné upřesnit po zpřesnění a zaměření území,
proto je třeba brát následující přehled jako informativní.
Park u nádraží – potenciálně ohroženy jsou následující dřeviny.
Fagus sylvatica – cca 4 ks 80 let
Acer pseudoplatanus – cca 5 ks 50 let
Picea abies – cca 2ks 60 let
Poblíž nádražní budovy
Picea pungens – 1ks 80 let

Štefánkova ulice
Picea pungens – 1ks 80 let
Picea abies 1ks 80 let
Ovocné stromy cca 10 ks Malus sp. a Primus domestica

2) Přeložka silnice III/3034
nejsou ohroženy žádné vzrostlé stromy

3)Kostelecká ul. - ul. Padolí
Za Kosteleckou ulicí následuje alej rozvolňující se v park
Fagus sylvatica cca 8 ks 80 let, Acer pseudoplatanus cca 10 ks 70 let, Tilia cordata cca 14
ks 60 let, Quercus robur cca 5 ks 70 let, Ulmus glabra cca 10 ks 80 let

4) Napojení na Jungmannovu ulici
Aesculus hippocastanum 1 ks 60 let

Podrobná inventarizace dřevin v trase obchvatu a to včetně těch, které budou v důsledku
stavby odstraněny s ohledem na doupné stromy a drobnou faunu na stromy vázanou
Dendrologické posouzení dřevin v zájmovém území
Podrobný dendrologický průzkum v území plánovaného obchvatu Hronova byl zaměřen
nejen na druhovou skladbu dřevinného patra (rod, druh, případně varieta), ale také na
věkovou strukturu, zachovalost, pokryvnost a vitalitu dřevin ve stávajících ekologických
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podmínkách. Dále byl sledován zdravotní stav dřevin (přítomnost růstových defektů např.
tlakových vidlic, mechanické poškození např. rány nebo stržená kůra, napadení patogenními
organismy, především dřevokaznými houbami), sadovnická hodnota, stav provozní
bezpečnosti a ostatní antropogenní i biogenní defekty.
Seznam dřevin zaznamenaných v zájmovém území obsahuje celkem 71 taxonů stromů a
keřů. Současně zde nebyl zjištěn výskyt ohroženého druhu dřeviny podle vyhlášky č.
395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a podle
Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001).
Dřeviny, které se vyskytují v úseku plánované trasy obchvatu silnice II/303 tvoří především
náletové dřeviny (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula,
Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Crataegus laevigata, C. monogyna), výpěstky ovocných
dřevin (Malus domestica, Prunus domestica, Pyrus communis, Juglans regia, Prunus avium),
kultivary okrasných dřevin (Picea spp., Pinus spp., Salix x erythroflexuosa, Weigela florida,
Thuja occidentalis, Crataegus spp.) a podél cesty v Jiráskových sadech jedno až dvouřadá
alej dřevin (Tilia cordata, Quercus robur, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica,
Acer platanoides, A. pseudoplataus).
Z dendrologicko-ekologického hlediska dochází u náletových dřevin ke znehodnocování
estetické funkce porostu zejména vysokou překryvností porostu, netypickými tvary koruny
zastoupených druhů a výškou nasazení živých větví korun stromů.
U ovocných dřevin v úseku obchvatu silnice II/303 můžeme sledovat nedostatečnou péči,
což se projevuje na zdravotním stavu dřeviny a její vitalitě. Jedná se především o přítomnost
různých růstových defektů a napadení patogenními organismy, dřívější nevhodný ořez větví
atd., které snižují stabilitu nosných prvků dřeviny a vyžadují stabilizační zásahy.
Kultivary okrasných dřevin byly v zájmovém území vysázeny v rámci sadovnických úprav v
malých sponech, tzv. technologií zahuštěných výsadeb. Hustý spon měl zachovat plošnou
celistvost těchto výsadeb v případě neujmutí části sazenic, uspořením finančních prostředků
při následné údržbě a docílení zapojení výsadeb v co nejkratším čase. Výsledkem jsou
deformované tvary dřevin v plošných, přehoustlých a přerostlých skupinách společně s
nevhodnou druhovou skladbou. Z důvodu většinou neuspokojivého aktuálního stavu těchto
dřevin (zdravotní poškození, tvarové a estetické narušení bez předpokladu výrazných
vzhledových změn např. vytvořením náhradní koruny) a vlivem přímého i nepřímého
působení člověka dochází u těchto dřevin ke změnám, které blokují jejich přirozenou
regeneraci. Z tohoto důvodu se jejich konzervativní ochrana z hlediska biodiverzity jeví jako
málo významná.
Vysoké významnosti dosahují pouze exempláře v Jiráskových sadech, kde se setkáme i ze
zvláště hodnotnými jedinci, u kterých průměr kmene přesahuje 70 cm (Alnus glutinosa, Acer
platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Tilia
cordata).
Inventarizace dřevinných prvků v zájmové lokalitě
V příloze je podrobně zpracovaný přehled dřevin vyskytujících se v trase obchvatu silnice
II/303. Celkem zde bylo zaznamenáno 605 ks dřevin ve stromovém patře a 1.486 m2 dřevin
v keřovém patře.
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Poznámka: Do stromového patra byly zahrnuty všechny dřeviny jejichž obvod ve výšce 130
cm nad zemí byl větší než 15 cm. Dřeviny s obvodem do 15 cm ve výšce 130 cm nad zemí
byly zahrnuty do keřového patra.

7. Ekosystémy
Problematika Ekosystémů je podrobně řešena v kapitole C.1.1 Územní systém ekologické
stability krajiny. Ostatní ekostémy nepokryté ÚSES nejsou v posuzovaném prostoru
významné.

8. Krajina
Přírodní charakteristika krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru:
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ ČSAV
Brno 1971) zájmové území převážné části města Hronova patří do provincie České vysočiny,
Sudetské soustavy, podsoustavy Střední Sudety. Detailněji se potom nachází
v nejsevernější části Podorlické pahorkatiny a jejím podcelku Náchodská vrchovina
s označením IVB-3A, přičemž nejsevernější část města již zasahuje do Broumovské
vrchoviny a jejího podcelku Polická vrchovina s označením IVB-1B. Z hlediska lokálních
geomorfologických poměrů se vlastní prostor zájmového území přeložky nachází prakticky
při celém Z okraji města v rovinatém až mírně svažitém území údolní nivy Metuje
v nadmořské výšce 360 – 375 m.n.m. s mírnou expozicí terénu k J, tj. ve směru spádu řeky
Metuje Od Z je trasa přeložky ohraničena tělesem trati ČD Choceň – Meziměstí a v převážné
většině zdejší zástavbu tvoří průmyslové areály, v současné době s výrazným útlumem
využití.

Hodnocený úsek komunikace je v počátečním úseku tvořen průmyslovými plochami
drobných podnikatelských subjektů využívaných pro otevřené skladování materiálů a přes
skladové objekty převážně z lehkých stavebních konstrukcí. Nová trasa částečně zasahuje
do původního nákladového nádraží ČD, kde budou demolovány skladové zděné objekty.
Ruderalizovaný okraj města je nejcennější částí lokality. Je tvořen terénním zlomem o výšce
několika metrů a doprovodnou zelení. Tento geomorfologický jev obchází větší úsek města a
vytváří přirozený lem zeleně kolem části obce. Součástí tohoto okraje je také okraj klidové
části města, který je tvořen parkem. Také tato část je poměrně cenná především přítomností
kvalitních a ošetřovaných stromů.
Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 364 m n. m (“suprakolinní“ výškový vegetační
stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň dubovobukový).
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží území do klimatické oblasti
MT7. Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast
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do fytogeografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum), obvodu Českomoravského
mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Sudetské mezihoří,
podokresu Polická kotlina (58b). Na základě mapy potenciální přirozené vegetace ČR
(Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmového území k asociaci 24. Luzulo-Fagetum (biková
bučina).
Severní část navržené trasy obchvatu Hronova leží v CHKO Broumovsko jejíž jižní hranici
tvoří ulice Kostelecká, T.G. Masaryka, Jiřího z Poděbrad a Mikoláše Aleše. Nedaleko konce
úseku obchvatu silnice II/303 zaznamenáme soutok řeky Metuje s potokem Dřevíč. Oba toky
mají ráz podhorského vodního toku s dosud místy polopřirozeným charakterem s členitým
dnem i břehy. Různorodé břehové porosty jsou tvořeny nejen plně zapojeným dřevinným
patrem, ale i jednotlivě rostoucími stromy a keři. V obou tocích se v dostatečné nabídce
vyskytují sedimenty, životně důležité pro biologický vývoj a rozmnožování mihulí potočních
(Lampetra planeri). Jedná se jak o jemné až bahnité sedimenty sloužící pro vývoj minoh, tak
i o písčité a štěrkovité úseky sloužící ke tření dospělců. Vodní toky jsou zařazeny mezi
lokality soustavy Natura 2000 - CZ0523280 Metuje a Dřevíč (Evropsky významná lokalita
ČR).
Metuje v zastavěné části Hronova je regulována, břehy jsou zpevněné kamennými zdmi. Od
železničního mostu až po most u železniční zastávky má tok přirozený charakter.
Zbečnický potok v úseku přemostění ulice ke křižovatce u objektu bývalé sodovkárny až po
vtok do Metuje. V tomto úseku je potok regulován, protéká městskou zástavbou a areálem
firmy Wikov, za areálem jmenované firmy podtéká pod železniční tratí a místní komunikací.
Další úsek potoka je zatrubněn až po jeho ústí do Metuje. Zbečnický potok je silně znečištěn,
příčinou jsou vyústění domovních odpadů v této části Hronova.

Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru:
Správní území Hronova patří mezi „území s archeologickými nálezy“ podle zák.č.20/1987
Sb..
K nejvýznamnějším stavebním památkám v širším okolí záměru patří:
- Rodný domek Aloise Jiráska s pamětní deskou od Q. Kociána, domek byl postaven
koncem 18. století. Alois Jirásek zde proži dětství a mládí. Jiráskové zde hospodařili do roku
1878.
- Kostel Všech svatých na starém hřbitově. Původně gotický, připomínaný jako farní r. 1359,
z té doby se zachovalo kněžiště. V letech 1716-17 byl rozšířen a zbarokizován. Zvonice
s dřevěným podsebitím je z roku 1610.
- Mariánský sloup uprostřed náměstí z roku 1725 s figurálními reliéfy na podstavci a se
sochami sv. Václava, Zikmunda, Prokopa a Vojtěcha.
- Jiráskovo divadlo z roku 1930 od arch. Jindřicha Freiwalda, hronovského rodáka. Od roku
1931 bývá divadlo každoročně dějištěm festivalu divadelních ochotníků, tzv. Jiráskova
Hronova.
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- Socha Aloise Jiráska v parku za jeho rodným domkem z roku 1961 od sochaře J.
Malejovského.

9. Obyvatelstvo
Dle sčítání lidu v roce 2001 měl Hronov 6 519 obyvatel a řadí se na šesté místo mezi městy
okresu za Náchod, Jaroměř, Nové Město, Červený Kostelec a Broumov.
Vývoj počtu obyvatel v rámci dnešního správního území
1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Hronov

7 248

8 215

7 315

7 374

7 404

7 189

6 653

6 519

- Hronov

3 710

4 184

4 075

4 267

4 481

4 521

4 184

4 177

- Malá Čermná

229

213

189

149

169

201

168

127

- Rokytník

642

587

403

410

378

327

270

273

- Velký Dřevíč

918

964

834

880

835

787

790

753

1 425

1 931

1 489

1 437

1 310

1 161

1 100

1 014

324

336

325

241

231

192

141

175

- Zbečník
- Žabokrky

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v %
1970

1980

1991

2001

předproduktivní

19

21,4

18,0

16,7

produktivní

57

52,8

57,8

61,8

poproduktivní

24

25,8

24,2

21,5

Ekonomická aktivita obyvatelstva
K 1.3.2001 bylo v Hronově celkem 3 215 ekonomicky aktivních obyvatel – tj. 49,3%
z celkového počtu obyvatelstva. Za prací vyjíždělo denně mimo obec 1 342 osob (41,7%
z celkového počtu ekonomicky aktivních) převážně do Náchoda, Velkého Poříčí a Police nad
Metují. Z celkového počtu ekonomicky aktivních bylo zaměstnáno 3 055 osob,
nezaměstnáno 160 osob (cca 5%).
Vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji v ČR je nutné počítat se stagnací, event.
s mírným poklesem počtu obyvatel města v období do roku 2010. Pravděpodobný počet
obyvatel se bude k roku 2010 pohybovat kolem 6,5 tis. obyvatel.

10. Kulturní památky
Správní území Hronova patří mezi „území s archeologickými nálezy“ podle zák.č.20/1987
Sb..
K nejvýznamnějším stavebním památkám v širším okolí záměru patří:
- Rodný domek Aloise Jiráska s pamětní deskou od Q. Kociána, domek byl postaven
koncem 18. století. Alois Jirásek zde proži dětství a mládí. Jiráskové zde hospodařili do roku
1878.
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- Kostel Všech svatých na starém hřbitově. Původně gotický, připomínaný jako farní r. 1359,
z té doby se zachovalo kněžiště. V letech 1716-17 byl rozšířen a zbarokizován. Zvonice
s dřevěným podsebitím je z roku 1610.
- Mariánský sloup uprostřed náměstí z roku 1725 s figurálními reliéfy na podstavci a se
sochami sv. Václava, Zikmunda, Prokopa a Vojtěcha.
- Jiráskovo divadlo z roku 1930 od arch. Jindřicha Freiwalda, hronovského rodáka. Od roku
1931 bývá divadlo každoročně dějištěm festivalu divadelních ochotníků, tzv. Jiráskova
Hronova.
- Socha Aloise Jiráska v parku za jeho rodným domkem z roku 1961 od sochaře J.
Malejovského.
Výpis ze sezanamu nemovitých kulturních památek
Hronov
4377 – soubor pevnostního systému Dobrošov
4377/37 pěchotní srub T-2 „Studýnka“ u silnice na Slavíkov
1612 – areál kostela Všech svatých
1612/1 kostel
1612/2 (pův. rč.1613) zvonice
1612/3 ohradní zeď
1612/4 márnice s kaplí
1612/5 (pův. rč.1616) hrob Justiny
1615 – divadlo
1614 – rodný dům A. Jiráska čp.19
1611 – dům čp.73 (Kalinův dům)
1620 – chalupa čp.80 (chalupa evangelika Zejdla)
1619 – hrob A.Jiráska
1617 – mariánský sloup
1618 – socha A.Jiráska
- tvrz čp.49
Rokytník
Hronov 4377 – soubor pevnostního systému Dobrošov
4377/42 pěchotní srub T-2 „Turov“ u silnice
4377/43 pěchotní srub T-20 „Na pláni“ i silnice na Chlívce
Velký Dřevíč, obec Hronov
1631 – areál statku čp.42
1631/1 obytný dům s chlévy
1631/2 stodola
1631/3 vozová kůlna
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Zbečník, obec Hronov
Hronov 4377 – soubor pevnostního systému Dobrošov
4377/38 pěchotní srub T-2 „Na hřbetu“ u silnice na Slavíkov
4377/39 pěchotní srub T-5 „U křížku“ nad obcí
4377/40 pěchtoní srub T-6 „Písník“ vpravo od silnice Hronov – Č.K.
4377/41 pěchotní srub T-7 „Lom“ tamtéž
(1632) – dům čp.74 ochrana zrušena roku 1974
Žabokrky – dům čp.46
Objekty bývalého hraničního opevnění nutno respektovat, včetně přístupu k nim po veřejné
komunikaci.
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3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Jako dominantní prvek určující kvalitu životního prostředí v dotčeném území lze označit
liniový zdroj hluku a znečištění ovzduší reprezentovaný především stávající silnicí 2. třídy
II/303 kde intenzita dopravy dle sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 byla cca
7 372 vozidel denně, předpoklad nárůstu do roku 2020 je 9 014 vozidel denně.
V menší míře se na kvalitě životního prostředí podílí zemědělská výroba v okolí
oznamovaného záměru a podnikatelské aktivity ve městech.
Vlivy silnice 2. třídy v dotčeném území se projevují především u zástavby situované
v bezprostřední blízkosti této silnice. Zástavba je tak nadměrně zatížena hlukem vznikajícím
provozem motorových vozidel a dochází zde k hlukovým vlivům překračujícím hranici zde
platných hlukových limitů.
Intenzivní provoz vozidel v zastavěné části Hronova ohrožuje pěší a cyklistický provoz jeho
obyvatel.
Vlivy hluku z místních komunikací jsou pak podstatně méně významné a obyvatelstvem jsou
také méně vnímány.
Zemědělská výroba v okolí záměru a podnikatelské aktivity ve městě a obcích mají vlivy
lokálně omezené na bezprostřední okolí těchto aktivit.
Vybudování plánovaného obchvatu II/303 povede k významnému snížení emisí a hladin
hluku u obytné zástavby a k podstatnému zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke
snížení počtu dopravních úrazů především cyklistů a chodců.
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ČÁST D Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na veřejné
zdraví a životní prostředí
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Negativní vliv silničních staveb se může potenciálně projevit zejména:
−

znečištěním ovzduší

−

hlukem

−

dopravními úrazy

−

znečištěním vody a půdy

Vliv znečištění ovzduší na lidské zdraví
Automobilová doprava produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných medií
široké spektrum emisí, se kterými se setkáváme. Nicméně některé z nich jsou dominantní a
typické pro provoz vozidel se zážehovým nebo vznětovým motorem a některé jsou oproti
jiným zdrojům emisí relativně zanedbatelné. Výfukové plyny motorových vozidel obsahují na
160 jednotlivých položek.
Jsou to především látky:
anorganické:
- tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
- oxidy dusíku

NO a NO2

- oxid uhelnatý

CO

- oxid siřičitý

SO2

- oxid uhličitý

CO2

organické:
- alifatické, aromatické a heterocyklické uhlovodíky
- benzen
- aldehydy
- fenoly
- ketony
- dehty
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- saze
- ostatní
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Některé z uvedených látek podporují vznik druhotných škodlivin - např. ozónu, peracylnitrátů,
tuhého aerosolu apod.
Stručný popis některých charakteristických emisí a jejich vliv na lidské zdraví:
Tuhé znečišťující látky (TZL), prašný aerosol
K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se
překrývají, někdy vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu.
Setkáváme se tak s pojmy pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční
literatuře pak suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové
suspendované částice (total suspended particles TSP), černý kouř (black smoke).
V současné době se hlavní význam klade na zohlednění velikosti částic, která je rozhodující
pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se tzv. torakální frakce
s aearodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních
dýchacích cest, označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým
průměrem do 2,5 µm označená jako PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému
zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury, které zachycují částice v určitém
rozměrovém rozmezí. Při měření frakce PM10 je tak např. zachycováno 50 % částic
aerodynamického průměru 10 µm s rychle narůstajícím záchytem menších částic a naopak
rychle klesajícím záchytem částic s větším průměrem.
K orientačnímu převodu TSP na PM10 navrhuje např. US EPA konverzní faktor 0,5 – 0,6.
Poměr PM2,5/PM10 je odhadován na 0,6. Tyto poměry se ovšem mohou významně lišit podle
oblastí a zastoupení zdrojů znečištění ovzduší.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické
složení, nýbrž představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro
plynné škodliviny v ovzduší. Na vzniku jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i
NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce
většího průměru významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry
rozpustné a obsahují sekundárně vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování
fosilních paliv včetně dopravy a znovu kondenzované organické či kovové páry. Převažují
zde částice vznikající až sekundárně reakcemi plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší.
Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu organických sloučenin s možnými
mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též obsahovat těžké kovy,
z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek.
V ovzduší jemné částice perzistují dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol,
který může být transportován stovky až tisíce km. Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém
území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi důležité z hlediska expozice
obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným
spalováním, mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě
na neupravených komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci
během minut až hodin s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
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V důsledku kontroly emisí se ve vyspělých zemích podařilo úroveň znečištěné ovzduší
prašným aerosolem významně snížit. V mnoha městech se průměrné roční koncentrace
PM10 pohybují v rozmezí 20-50 µg/m3 a neliší se významně od venkovských oblastí.
Koncentrace PM2,5 tvoří obvykle asi 45-65 % koncentrace PM10.
Průměrné roční koncentrace TSP v ovzduší 16 měst ČR se dle závěrečné zprávy Systému
monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR v roce 2000
pohybovaly od 24,9 do 80,4 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 27 – 55 µg/m3. Imisní 24
hodinový limit 150 µg/m3 byl překročen pouze v Praze.
Průměrné roční koncentrace frakce PM10 se v roce 2000 pohybovaly ve 21 sídlech ČR
v rozmezí 18–46,9 µg/m3. Doporučenou roční střední hodnotu 30 µg/m3 odvozenou Státním
zdravotním ústavem z podkladů WHO překročilo 11 z 28 monitorovaných oblastí (systém
monitorování zahrnuje 20 sídel a 8 pražských obvodů). Ve 20 oblastech byla překročena
nejvyšší přípustná 24 hodinová průměrná koncentrace 82,5 µg/m3 stanovená extrapolací
z podkladů WHO.
Z výsledků systému monitorování je zřejmé, že z klasických škodlivin v ovzduší je prašný
aerosol frakce PM10 ve městech ČR nejzávažnější, neboť z 3,2 milionu obyvatel
sledovaných sídel bylo 54,9 % obyvatel v roce 2000 exponováno průměrné roční koncentraci
vyšší než 30 µg/m3 a vývojem času se tato situace spíše zvolna zhoršuje.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest,
vyvolání hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a
obranyschopnosti dýchacího traktu. Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a
bakteriálních respiračních infekcí a postupně možný přechod akutních zánětlivých změn do
chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické obstrukční nemoci plic
s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním. Tento proces je
ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, kterou v roce 1987 vydala Světová zdravotní
organizace, shrnula poznatky o účincích znečištěného ovzduší na zdraví lidí získané do
konce druhé třetiny osmdesátých let. Za prokázané krátkodobé účinky vztažené k 24
hodinovým průměrným koncentracím oxidu siřičitého a celkových suspendovaných částic
(TSP) zde uvádí zvýšení nemocnosti na akutní respirační onemocnění od koncentrace obou
škodlivin 250 µg/m3 . Při dvojnásobné koncentraci 500 µg/m3 již bylo prokázané zvýšení
úmrtnosti. Nejcitlivějším ukazatel ovlivnění zdravotního stavu bylo přechodné zhoršení
dýchacích funkcí (vitální kapacity a objemu nuceného výdechu) u dětí, které bylo zjištěno již
při koncentraci TSP 180 µg/m3. Ve vztahu k celkové roční koncentraci SO2 a TSP při
dlouhodobé expozici byla zvýšená nemocnost prokázána od koncentrace 100 µg/m3. Při
stanovení doporučených limitních hodnot byl použit bezpečnostní faktor 2 (125 µg/m3 pro
krátkodobou a 50 µg/m3 pro dlouhodobou expozici ).
Výsledky studií sledujících vztahy mezi kolísáním nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ve
městech a úrovní znečištění ovzduší však naznačovaly, že k účinkům na zdraví dochází již
při nižších koncentracích a že se zde nedá jasně určit prahová koncentrace, která by byla
bez účinku. Dále bylo zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke
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zdraví jsou jemnější frakce. US EPA stanovila standardy pro PM10 v roce 1987 (150 µg/m3
pro 24 hodinovou koncentraci a 50 µg/m3 pro roční průměr ).
Série epidemiologických studií z 80. a 90. let prokazující souvislost mezi 24 hodinovými
koncentracemi PM10 a počty úmrtí následující den v amerických městech při podstatně
nižších koncentracích vedla k závěru, že stávající standardy nezajišťují dostatečnou úroveň
ochrany zdraví a US EPA navrhla v roce 1997 standardy i pro jemnou frakci PM2,5 (65 a 15
µg/m3), kterou označila za vhodnější ukazatel znečištění ovzduší ve vztahu k nemocnosti a
úmrtnosti. Tyto standardy i jejich zdůvodnění na základě epidemiologických studií však
narazily na kritiku a odpor zejména průmyslových skupin v USA.
Výsledky těchto epidemiologických studií, nalézajících pozitivní asociaci mezi denními
koncentracemi PM10 a výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a
respirační onemocnění, však byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
Samet a spol. prokázali na základě vyhodnocení dat o úmrtnosti a denní koncentrací PM10
ve 20 největších amerických městech v letech 1987 až 1994, že zvýšení koncentrace PM10 o
10 µg/m3 vede ke zvýšení celkové úmrtnosti o 0,51 % (95% CI = 0,07-0,93), přičemž
úmrtnost z kardiovaskulárních a respiračních příčin se zvyšuje o 0,68 % (95% CI = 0,2-1,16).
Tyto výsledky jsou velmi konzistentní se závěry z předchozích studií, které publikovali
Dockery, Pope a Schwartz a ve kterých se zvýšení celkové úmrtnosti vztažené ke zvýšení
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 pohybovalo v rozmezí 0,4 - 1 %.
Zásadní dosud nezodpovězenou otázkou zůstává, jaké složky jemné frakce prašného
aerosolu se zde uplatňují a jakým mechanismem působí. Jednou z teorií je vyvolání
zánětlivých změn v plicních alveolech ultrajemnými částicemi o průměru pod 100 nm, což má
za následek uvolnění mediátorů, schopných zvýšit krevní srážlivost a tím i zvýšit riziko úmrtí
na infarkt myokardu nebo náhlé cévní příhody mozkové. Jelikož úmrtí na tyto příčiny patří
k nejčastějším, může se v exponované populaci projevit i jen malé zvýšení tohoto rizika.
Při aktualizaci doporučených limitů pro kvalitu ovzduší v 90. letech i WHO respektuje
výsledky těchto epidemiologických studií a pro suspendované částice v ovzduší (stejně jako
pro ozón) uvádí, že nelze na základě současných poznatků stanovit ještě bezpečnou
prahovou koncentraci v ovzduší a tudíž ani stanovit doporučený imisní limit.
Prokázané akutní zdravotní účinky prašného aerosolu, odpovídající výkyvům denních
imisních koncentrací většinou měřených jako PM10, zahrnují již zmíněné zvýšení denní
úmrtnosti, nárůst počtu hospitalizací pro respirační onemocnění, zvýšení spotřeby léků
k rozšíření průdušek, zvýšenou frekvenci výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu
(např. kašel), změny plicních funkcí při spirometrickém vyšetření.
WHO v druhém vydání doporučení pro kvalitu ovzduší z roku 1999 proto pouze uvádí vztahy
závislosti pro procentuální denní změny těchto zdravotních parametrů a denní průměrné
koncentrace PM10 v rozmezí 20 – 200 µg/m3, zjištěné sérií epidemiologických studií.
Nestanovuje doporučené imisní limity a ponechává na zvážení jednotlivých členských států
WHO, které zdravotní parametry a v jaké úrovni použijí ke
stanovení svých
akceptovatelných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit prahové imisní
koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo.
Studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných částic v ovzduší je podstatně
méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na respirační onemocnění.
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Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou
imisní zátěží může být o 2-3 roky kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato
redukce očekávané délky se přitom začíná projevovat již průměrných ročních koncentrací
jemných částic 10 µg/m3.
Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem
bronchitických symptomů u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u
dětí i dospělých.
Většina získaných poznatků pochází ze studií, které hodnotily úroveň znečištění ovzduší
frakcí částic PM10. Postupně se zvyšuje počet studií založených na frakci PM2,5 a ukazuje se,
že tento ukazatel je pro hodnocení zdravotních efektů vhodnější. Jsou též důkazy, že někdy
jsou ještě vhodnějším parametrem pro zdravotní účinky některé složky PM2,5, jako jsou
sulfáty a silně kyselé částice.
Původní imisní limity pro TZL v ČR stanovené v roce 1991 a platné až do roku 2002 (500
µg/m3 pro maximální krátkodobou koncentraci, 150 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou
koncentrace a 60 µg/m3 pro roční průměr) již nezajišťovaly dostatečnou ochranu lidského
zdraví.
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty
PM10 50 µg/m3 pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou
koncentraci, která se v druhé etapě od roku 2010 snižuje na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty
nyní obsahuje i imisní vyhláška k novému zákonu o ochraně ovzduší v ČR.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované
populace na základě znalosti imisní zátěže prašným aerosolem je též možné použít vztahů,
které na základě metaanalýzy výsledků epidemiologických studií publikovala v roce 1995
Aunanová.
Oxidy dusíku NOx, resp. NO2 – oxid dusičitý
Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší. Hlavním zdrojem
antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv. Ve většině
případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším ovzduší
rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je označována jako
NOx. Oxidy dusíku patří mezi látky, které se v ovzduší mohou podílet na vzniku ozónu a
oxidačního smogu. Mohou též podléhat reakcím vedoucím ke vzniku řady dalších
organických dusíkatých sloučenin s možným vlivem na zdraví, souhrnně označovaných jako
NOy ( HNO2, HNO3, NO3, N2O5, peroxyacetylnitrát aj.).
Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější a je o něm k dispozici
nejvíce údajů. Hodnocení rizika bude proto provedeno pro tuto látku.
Oxid dusičitý je dráždivý plyn červenohnědé barvy, silně oxidující, štiplavě dusivě páchnoucí.
Protože není příliš rozpustný ve vodě, je při inhalaci jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie.Prahovou koncentraci pachu uvádějí různí autoři
mezi 200 až 410 µg/m3. Průměrné roční koncentrace NO2 se v městských oblastech obecně
pohybují v rozmezí 20 až 90 µg/m3.
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Krátkodobé koncentrace silně kolísají v závislosti na denní době, ročním období a
meteorologických podmínkách. Přírodní pozadí představují roční průměrné koncentrace
v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v ovzduší 22 měst ČR se dle závěrečné zprávy
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí ČR
v roce 2000 pohybovaly od 16,2 do 41,2 µg/m3. Nejčastěji byly v rozmezí 23 – 33 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace sumy oxidů dusíku se v roce 2000 pohybovaly ve 27 sídlech
ČR kromě nejvyšších hodnot v Děčíně a Praze v rozmezí 11 – 79 µg/m3. Pouze v sedmi
z 34 monitorovaných oblastí (systém monitorování zahrnuje 26 sídel a 8 pražských obvodů)
nebyl ani v jednom dni překročen 24 hodinový imisní limit.
NO2 působí na buněčné úrovni oxidačním mechanismem, pravděpodobně reaguje přímo
s povrchovými lipidy membrán endotelových buněk a mění jejich funkce. Vyvolává dráždění
dýchacího traktu, ovlivňuje plicní funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním
onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání astmatických obtíží. Studie zaměřené na mutagenní
a karcinogenní účinky zatím neumožňují jednoznačné závěry.
Oxidy dusíku působí též na ekosystém. Kritická úroveň koncentrace NOx v atmosféře, nad
níž se mohou objevovat přímé nepříznivé účinky na vegetaci je odhadována na 75 µg/m3
jako 24 hodinový průměr a 30µg/m3 jako roční průměrná koncentrace.
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny ve vnitřním ovzduší budov. Mimo vnější
ovzduší se zde jako zdroj emisí uplatňuje hlavně tabákový kouř a provoz plynových
spotřebičů. WHO uvádí průměrné koncentrace z 2–5 denních měření v bytech v 5
evropských zemích v rozmezí 20–40 µg/m3 v obývacích pokojích a 40-70 µg/m3 v kuchyních
s plynovým vybavením. V bytech situovaných na ulice s rušným dopravním provozem byly
tyto hodnoty cca dvojnásobné. Při používání neodvětraných kuchyňských sporáků však
může být expozice ještě podstatně vyšší, průměrná několikadenní koncentrace NO2 může
přesáhnout 200 µg/m3 s maximálními hodinovými hodnotami až 2000 µg/m3 .
Významnou pozici oxidu dusičitého mezi škodlivinami ve vnitřním ovzduší bytů potvrzují i
výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí v ČR, který provádí od roku 1993 hygienická služba. V období 1999-2000 bylo ve
čtyřech městech ČR (Brno, Hradec Králové, Plzeň a Ostrava) proměřeno v topné a netopné
sezóně 120 bytů. Průměr z naměřených tříhodinových koncentrací NO2 v kuchyni a dětském
pokoji činil 25,2 µg/m3 v topné sezóně a 23,9 µg/m3 v netopné sezóně. Maximální hodnota
byla naměřena v Brně a činila 325,9 µg/m3 v kuchyni v topné sezóně.
Akutní účinky na lidské zdraví v podobě ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest
se u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci NO2 nad 1880 µg/m3. Krátkodobá
expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic a zejména astmatici, kteří uvádějí
subjektivní potíže již od koncentrace 900 µg/m3. U pacientů s chronickou obstrukční
chorobou plic bylo zjištěno mírné snížení dýchacích funkcí po tříhodinové expozici
koncentraci NO2 560 µg/m3.
WHO považuje za hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány
zdravotně nepříznivé účinky) koncentraci 375 – 565 µg/m3 při 1 – 2 hodinové expozici, která
u této části populace zvyšuje reaktivitu dýchacích cest a působí malé změny plicních funkcí.
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Některé studie naznačují, že NO2 zvyšuje bronchiální reaktivitu u citlivých osob při působení
dalších bronchokonstrikčních vlivů (chlad, cvičení, alergeny v ovzduší) již při nižších úrovních
krátkodobé expozice.
Skupina expertů WHO proto při odvození návrhu doporučeného imisního limitu vycházejícího
z hodnoty LOAEL použila míru nejistoty 50 % a tak dospěla u NO2 k doporučené 1 hodinové
limitní koncentraci 200 µg/m3.
Při poloviční koncentraci cca 100 µg/m3 nebyly při krátkodobé expozici v žádné studii zjištěny
nepříznivé účinky ani u citlivé části populace.
U krátkodobého působení zhruba dvojnásobné koncentrace, t.j. cca 400 µg/m3 již jsou
důkazy o malém snížení dýchacích funkcí u exponovaných astmatiků, přičemž riziko
vyvolání astmatické odezvy vzrůstá s přítomností alergenů v ovzduší. Vzhledem k tomu, že
astmatičtí pacienti, kteří se jako dobrovolníci účastnili pokusů, trpěli jen mírnou formou tohoto
onemocnění, lze předpokládat, že v populaci existují jedinci s vyšší citlivostí.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou
studií spolehlivě kvantifikováno. V pokusech na laboratorních zvířatech byly prokázány
morfologické změny plicní tkáně podobné emfyzému při dlouhodobé expozici několika týdnů
až měsíců koncentracím od 640 µg/m3 a biochemické změny od koncentrace 380 µg/m3.
Koncentrace od 940 µg/m3 zvyšují u pokusných zvířat po šestiměsíční expozici vnímavost
plic vůči bakteriální a virové infekci. Snížení imunity je důsledkem změn jak buněčné, tak i
protilátkové složky obranného systému.
Výsledky epidemiologických studií u dětské populace ukazují nárůst respiračních symptomů,
délky jejich trvání a snížení plicních funkcí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu průměrné
roční koncentrace 50 – 75 µg/m3.
Meta-analýza studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov dospěla ke zjištění, že u dětí ve
věku 5 – 12 let dochází k 20 % nárůstu rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest
dýchacích při každém zvýšení koncentrace o 28 µg/m3 (dvoutýdenní průměr) při expozici
v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 128 µg/m3 nebo možná vyšší. I když jsou tyto studie
založeny na krátkodobém 1-2 týdenním měření koncentrací NO2, je možné tyto koncentrace
vztáhnout i na dlouhodobou expozici. Neví se však, zda se zde neprojevují spíše krátkodobá
maxima koncentrací nežli délka expozice. (Koncentrace 28 µg/m3 odpovídá v rámci
provedených studií rozdílu ročního průměru koncentrací mezi domácnostmi s elektrickými a
plynovými sporáky).
Na základě výchozí koncentrace 15 µg/m3 NO2 a výše uvedeného zjištění, že navýšení o 28
µg/m3 a více již vyvolává zdravotně nepříznivé účinky je WHO doporučena limitní hodnota
průměrné roční koncentrace NO2 40 µg/m3. Zdůrazňuje se přitom však fakt, že nebylo
možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici prokazatelně
zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Ke kvantitativnímu odhadu nárůstu akutních respiračních syndromů u dospělé populace na
základě znalosti průměrné denní koncentrace NO2 a chronických respiračních syndromů
nebo astmatických symptomů u dětské populace na základě znalosti průměrné roční
koncentrace je možné použít vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová na základě
metaanalýzy výsledků epidemiologických studií.
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V EU platí pro NO2 imisní limit 200 µg/m3 jako 1 hodinová průměrná koncentrace, 40 µg/m3
jako průměrná roční koncentrace a 30 µg/m3 jako průměrná roční koncentrace pro ochranu
ekosystémů. Tyto limity jsou nyní implementovány imisní vyhláškou i v ČR. V minulosti byly
u nás imisní limity stanoveny pro sumu oxidů dusíku v podobě maximální půlhodinové
koncentrace 200 µg/m3, průměrné 24 hodinové koncentrace 100 µg/m3 a průměrné roční
koncentrace 80 µg/m3.
Benzen, (C6H6), CAS 71-43-2
Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se snadno
odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Hlavní užití je v chemickém
průmyslu při výrobě styrenu, ethylbenzenu, fenolu a dalších sloučenin a jako aditivum do
benzinu. V minulosti byl používán jako rozpouštědlo.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných hmot,
výfukové plyny a cigaretový kouř. Koncentrace benzenu v ovzduší venkovských oblastí je
kolem 1 µg/m3 , v městském ovzduší se pohybuje v rozmezí 5 – 20 µg/m3 a závisí hlavně na
intenzitě dopravy. Vyšší koncentrace až stovek mikrogramů se mohou vyskytovat v okolí
čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V ovzduší je benzen
poměrně stálý, jedinou významnější reakcí je reakce s OH radikálem.
V roce 2000 byl benzen spolu s jinými těkavými organickými látkami poprvé celoročně měřen
v pěti městech ČR. Průměrné roční koncentrace se pohybovaly v rozmezí 2,4 – 3,8 µg/m3
(6). Vyšší koncentrace nežli ve vnějším ovzduší se mohou vyskytovat ve vnitřním prostředí
budov, což potvrzují i nálezy v rámci monitorování vnitřního prostředí, prováděného
hygienickou službou. V letech 1999 – 2001 bylo proměřeno ovzduší v dětských pokojích 120
bytů ve čtyřech krajských městech. Průměr z 3 hodinových koncentrací benzenu v topném
období činil 5,9 µg/m3 a v netopném období 4,7 µg/m3. Nad hodnotou 10 µg/m3 bylo v obou
sezónách 9,9 % naměřených hodnot, maximální zjištěná 3 hodinová koncentrace činila 89,8
µg/m3 (6).
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca
50 % vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Ze zažívacího traktu je
pravděpodobně absorbován kompletně. Po vstřebání je distribuován v těle nezávisle na
bráně vstupu, nejvyšší koncentrace metabolitů byly zjištěny v tukových tkáních. Benzen je
v játrech a snad i v kostní dřeni oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol.
Část vstřebaného benzenu je v nezměněné formě vyloučena vydechovaných vzduchem.
Metabolity jsou vylučovány močí
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, zejména
v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic. Významné však mohou
i koncentrace benzenu v interiérech budov, zejména v závislosti na cigaretovém kouři.
Významná je též expozice při cestování motorovými vozidly, kdy se odhaduje, že při
průměrné jedné hodině jízdy denně se zvyšuje karcinogenní riziko benzenu ve srovnání
s expozicí z vnějšího ovzduší asi o 30 % (10). V menší míře je benzen přijímán i s potravou.
Expozice z pitné vody je pro celkový příjem při běžných koncentracích zanedbatelná.
Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na kuřáctví. Vykouření 20 cigaret
denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje běžný příjem
inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
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Akutní otrava benzenem inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční stimulaci a
euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic.
Syndromy po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde
dochází ke vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též
imunologické změny. O fetotoxických nebo teratogenních účincích benzenu nejsou
přesvědčivé zprávy.
Při hodnocení rizika benzenu se hlavní pozornost věnuje karcinogenitě. Pro nekarcinogenní
toxický účinek jsou v databázi RBC jsou uvedeny jako EPA-NCEA prozatímní hodnoty
referenční dávky RfDo = 0,003 mg/kg/den a pro inhalační příjem RfDi = 0,0017 mg/kg/den.
Benzen je prokázaný lidský karcinogen, zařazený IARC do skupiny 1. US EPA jej též řadí do
kategorie A jako známý lidský karcinogen pro všechny cesty expozice.
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o
kauzálním vztahu k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní
leukémii a chronické lymfadenóze. Přesný mechanismus účinku benzenu při vyvolání
leukémie není dosud znám, předpokládá se, že je to důsledek ovlivnění buněk kostní dřeně
metabolity benzenu, přičemž se zde kromě genotoxického efektu patrně uplatňují i další
cesty. Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých
benzen při inhalační i perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
V testech na bakteriích sice benzen nevykazuje mutagenní účinek, avšak in vivo způsobuje
numerické i strukturální chromosomální aberace a výměny sesterských chromatid u savčích
buněk včetně lidských. Tato data ukazují, že benzen má mutagenní účinky.
Vzhledem k přetrvávající nejasnosti mechanismu¸ kterým dochází ke karcinogennímu účinku
při expozici benzenu, existují spory o vhodnosti použití lineárního modelu extrapolace
závislosti dávky a účinku z oblasti profesionální expozice do oblasti malých dávek.
Odvození jednotek karcinogenního rizika vycházející z různých epidemiologických studií u
profesionálně exponované populace přesto dospívá ke konsistentním výsledkům. Dvě velké
nezávislé studie dospěly ke stanovení jednotky karcinogenního rizika při expozici z ovzduší
pro koncentraci 1 µg/m3 v hodnotách UR = 4x10-6 a 3,8x10-6 (7).
Skupina expertů US EPA dospěla v roce 1985 k prozatímní UR = 8,1x10-6 získané jako
geometrický průměr hodnot získaných různými modely ze tří studií profesionální expozice.
V roce 1998 US EPA na základě doplnění původní klíčové studie tuto prozatímní jednotku
karcinogenního rizika přehodnotila a v podstatě potvrdila stanovením UR = 2,2 – 7,8x10-6
(15,21).
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní
koncentrace benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která
představuje geometrický průměr z hodnot, odvozených různými modely z aktualizované
epidemiologické studie u profesionálně exponované populace. Tato jednotka karcinogenního
rizika bude proto dále použita při kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační
expozici.
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu
pro ovzduší a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro
jednotlivé členské státy. Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace
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benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro
populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace 0,17 µg/m3 (7).
V ČR je v poslední době stejně jako v zemích EU pokládána za akceptovatelnou míru
karcinogenního rizika zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny v důsledku celoživotní
expozice dané látce 1x10-6, tedy jeden případ na milion exponovaných. Jako doporučená
hodnota průměrné denní koncentrace benzenu ve volném ovzduší bylo v ČR doposud
uváděno 15 µg/m3, což však již neodpovídá současné celospolečensky akceptovatelné míře
karcinogenního rizika.
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci
benzenu v ovzduší odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 2,2E-01 µg/m3.
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci
benzenu ve výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Tato
limitní koncentrace je nyní přijata novou imisní vyhláškou i v ČR.
Vliv hluku na lidské zdraví
Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu
informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící
v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě.
Obecně se tyto zvuky, které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky,
nazývají hlukem a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné hluk považovat za
bezprahově působící noxu.
Ve vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor,
kterému je vystaveno značné procento populace.
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
S určitým zjednodušením můžeme účinky dlouhodobého působení hluku rozdělit na účinky
specifické, projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Tyto nespecifické systémové účinky se projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku,
podílí se na nich často stresová reakce a zahrnují ovlivnění neurohumorální a
neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je
učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově motorických funkcí a koordinace. V komplexní
podobě se mohou manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních
interakcí i ve formě nemocí, u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení
vlastního patogenetického děje.
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární a imunitní systém a nepříznivé
ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální systém, některé
biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu, vlivů na mentální zdraví a akutně
případně i na motilitu zažívacího traktu.
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Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a
nepříznivého ovlivnění pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu
lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO a dalších zdrojů současné poznatky o
nepříznivých účincích hluku na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto :
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku
v závislosti na výši ekvivalentní hladiny hluku a trvání let expozice. Riziko sluchového
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech
spojených s vyšší hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou podstatou poškození zprvu
přechodné a posléze trvalé funkční a morfologické změny smyslových a nervových buněk
Cortiho orgánu vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a
aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny hluku LAeq,24h = 70 dB(A).
Nelze však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k
malému sluchové poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby
současně exponované i vibracím nebo ototoxickým lékům či chemikáliím. Je též známé, že
zvýšená hlučnost v místě bydliště přispívá k rozvoji sluchových poruch u osob profesionálně
exponovaným rizikových hladinám hluku na pracovišti.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných
nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti.
Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek,
telefon, alarm. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a
zejména malé děti v období osvojování řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl
mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85
% doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech
převyšovat 35 dB(A). Pro více senzitivní skupiny populace by však mělo být ještě nižší.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, zejména redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke
zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám
dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty
působení hluku. Efekt narušeného spánku se projevuje i následující den např. rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně
bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a
mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení
spánku při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hodnoty hluku LAeq = 30
dB(A). V experimentu na velkém souboru lidí různého věku se při hladině hluku 35 dB(A)
probudilo 22 % pokusných osob, při 45 dB(A) dosáhlo procento probuzených 52 %. Citlivější
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byly ženy a osoby starší 60 let. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním
hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc 40 dB(A). Nálada a výkonnost následující den
nebyla ovlivněna při hodnotách venkovního hluku do 60 dB(A). Zde je nutno podotknout, že
pokusné osoby jsou osoby zdravé a převážně psychicky nadprůměrně odolné – jinak by
těžko normálně spaly v experimentálních podmínkách.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů přesáhnout
45 dB(A), přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.
Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak neměly uvnitř místností
přesáhnout LAmax = 45 dB(A), resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během noci neměl
přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku
měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci
obyvatel ani po více letech.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány
v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou
být jak přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve
formě hypertenze a ischemické choroby srdeční. V případě hypertenze je významná teorie,
podle které se zde současně uplatňuje i nedostatek hořčíku, který je vlivem hluku uvolňován
z buněk a vylučován z organismu a není u evropské populace dostatečně saturován příjmem
z potravy.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina hluku s efektem na ICHS v epidemiologických
studiích byla 70 dB(A). Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou spojeny
s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq,24h v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více,
pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější
pro ICHS než pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem
k velkému počtu takto exponovaných osob. Dále je třeba mít na paměti, že hluk je noxa
bezprahová a že uvedené výsledky se vztahují na statisticky signifikantní průkaz vztahu a
proto je nutné účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému, zvýšená motilita gastrointestinálního traktu, nebo snížená
porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků
hluku.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice a
projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou
duševních nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit
rozvoj latentních duševních poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní
zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických
symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a
komplikované analýzy. V reálných podmínkách bylo v závislosti na hluku prokázáno
zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť.
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K hodnocení ovlivnění výkonu při mimopracovních činnostech není dostatek studií a nelze
tudíž odvozovat limity nebo vztahy expozice a účinku.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak
emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech.
Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti,
nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání. U
každého člověka existuje určitý stupeň senzitivity, respektive tolerance k rušivému účinku
hluku, jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10-20 % vysoce
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60-80 % populace
víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na
řadě dalších neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To
vede k různým výsledkům studií, které prokazují u stejných hladin hluku různého původu
rozdílný efekt u exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i
hladinách hluku na různých lokalitách v různých zemích. Obecně např. u obyvatel rodinných
domů nastává srovnatelný stupeň obtěžování až při hladinách o cca 10 i více dB vyšších,
oproti obyvatelům bytových domů.
Významnou úlohu zde hraje vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může
ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk,
u nějž je předem známo, že bude trvat jen po určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i
nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se v případě nutnosti po dobu
provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu. Závislost je i mezi nepříznivým
prožíváním hluku a délkou pobytu v témže bytě či jiném prostředí. Rozmrzelost může
vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje Kromě toho
však může být významně ovlivněna zdravotním stavem.
Kromě negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů,
jako je zavírání oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice. Vysoké hladiny
hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci. Svoji úlohu zde
hraje i zhoršená řečová komunikace, výsledky studií ukazují, že je více snížena ochota ke
slovní pomoci (poradit v orientaci, upozornit na nehodu), než k pomoci fyzické.
U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná
zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento mírně
nespokojených osob roste od Ldn = 37 dB(A).
Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB(A), nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB(A).
Tam, kde je to možné, zejména při novém rozvoji území, by proto měla být limitující hladina
hluku nižší. Většina evropských zemí používá pro nový rozvoj limitující LAeq 40 dB(A).
Během večera a noci by hladina hluku měla být o 5 – 10 dB nižší, nežli ve dne.
Zvýšení celkové nemocnosti bylo zjištěno v řadě epidemiologických studií u souborů
obyvatel, exponovaných neprofesionálně vysokým hladinám hluku. Nejpravděpodobnějším
vysvětlením tohoto jevu je důsledek působení chronického stresu.
Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu, poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu,
zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy menstruačního cyklu a v
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těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy. V retrospektivní studii bylo zjištěno, že
k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené v hlučném prostředí, u
nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech (3).
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je obsáhle
sledován v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu
prostředí. Výsledky potvrzují úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných
venkovním hlukem, procento osob se špatným spánkem a obtížným usínáním nebo
osob používajících denně sedativa zejména na noční ekvivalentní hladině hluku. Několikrát
zde byla ověřena i statisticky významná závislost mezi noční LAeq a celkovou nemocností na
civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách projektu umožňují predikovat
zvýšení procenta takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení hlučnosti.
Významným ukazatelem, který může být použit k hrubému odhadu nepříznivých zdravotních
účinků venkovního hluku na exponovanou populaci je procento osob obtěžovaných hlukem,
zjištěné anketním šetřením. Analýzou dat získaných výše uvedeným systémem monitoringu
v ČR byl zjištěn signifikantní statisticky významný vztah mezi stoupajícím procentem
obtěžovaných osob a výskytem civilizačních chorob, zejména hypertenze a častých katarů
horních cest dýchacích. Tento vztah byl významnější u lokalit s noční hlučností větší než LAeq
55 dB. Z počtu osob s pocitem obtěžování hlukem trpělo některou z vybraných civilizačních
chorob 64.1 % a se vzrůstající hladinou hluku se zvyšoval průměrný počet těchto
onemocnění na osobu.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si ovšem musíme být vědomi nejistot, kterými
je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností fyzikálních
parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy
nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní
nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V praxi se proto
nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny
osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní
závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru.
Závěry:
Vliv imisí na zdraví
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg/m3
pro aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max.
8,466 µg/m3 v aktivní variantě.
Očekávané maximální koncentrace představují 17 % limitu. Navíc je nutno posuzovat 36.
nejvyšší koncentraci, která bude bezpečně pod 5 % limitu.Po přičtení očekávaného imisního
pozadí roku 2020 nelze očekávat pravděpodobnost překročení limitu.
Maximální očekávané koncentrace jsou v referenčních bodech, které se nacházejí přímo na
uvažované vozovce, u nejbližší obytné zástavby jsou hodnoty podstatně nižší.
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit 20 µg/m3 pro
aritmetický průměr za kalendářní rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti
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s provozem záměru dosáhnou max. 0,693 µg/m3 v aktivní. Očekávané koncentrace jsou tedy
o 2 řády nižší než v budoucnu požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní pozadí
nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 200 µg/m3 pro aritmetický průměr
za 1 hodinu, který nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Očekávané
příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max. 2 µg/m3 v aktivní
variantě. To představuje 2 % limitu. Navíc je nutno posuzovat 19. nejvyšší koncentraci, která
bude bezpečně pod 1 % limitu. Bez ohledu na očekávané imisní pozadí nedojde
k významnému vlivu na životní prostředí.
NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický průměr za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací u obytné zástavby v souvislosti s provozem záměru
dosáhnou max. 0,144 µg/m3. Očekávané nejvyšší koncentrace jsou tedy o 2 řády nižší než
v budoucnu požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní pozadí nedojde
k významnému vlivu na životní prostředí.
Benzén dosáhne nejvyšší očekávané dlouhodobé koncentrace 0,689 µg/m3. Imisní limit od
roku 2010 představuje 5 µg/m3. Očekávané max. koncentrace v ukazateli benzén
představují tedy cca 13 % v budoucnu požadovaného imisní limitu. Bez ohledu na stávající
imisní pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Vliv hluku na zdaví
Na základě vyhodnocení předložených podkladů a uvážení všech uvedených nejistot, lze
konstatovat následující závěry:
a) Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limitům:
Po realizaci obchvatu s protihlukovými opatřeními dojde k poklesu počtu osob
pravděpodobně nadlimitně exponovaných v chráněném venkovním prostoru či chráněném
venkovním prostoru staveb v denní době z 604 na 0, v noční době z 672 na 32.
U obyvatel nadlimitně exponovaných v chráněném venkovním prostoru, které nelze z
technických důvodů ochránit výstavbou protihlukových stěn, budou navržena a realizována
taková individuální protihluková opatření na objektech, aby nedocházelo k překračování
hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb orientovaných ke komunikaci
II/303.
b) Hodnocení z hlediska vlivu na rušení spánku a obtěžování:
-

Při hodnocení vlivu silniční dopravy na rušení spánku exponovaných osob po
realizaci obchvatu s protihlukovými opatřeními dojde k poklesu počtu osob se silně
rušeným spánkem ze 113 na 26, tj. pokles o 87 osob; osob se středně rušeným
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spánkem z 255 na 64, tj. pokles o 191 osobu; osob s lehce rušeným spánkem ze 497
na 135, tj. pokles o 362 osoby.
-

Při hodnocení vlivu silniční dopravy z hlediska počtu obtěžovaných obyvatel dojde k
poklesu počtu osob vysoce obtěžovaných z 229 na 34, tj. pokles o 195 osob; osob
středně obtěžovaných z 530 na 96, tj. pokles o 434 osob; osob lehce obtěžovaných
z 980 na 208, tj. pokles o 772 osob.

-

Výskyt nízkofrekvenčního hluku ani hluku s tónovými složkami se neočekává, protože
hluk ze silniční dopravy není obecně považován za nízkofrekvenční hluk ani hluk,
který obsahuje tónovou složku.

-

Celkově zvolil zpracovatel konzervativní přístup, tj. uvedené počty lze považovat za
horní odhad počtu exponovaných osob, resp. možného vlivu expozice hluku na
zdraví, včetně vypočteného počtu osob nadlimitně exponovaných.

-

Vybudování obchvatu s protihlukovými opatřeními (varianta V II) jednoznačně
výrazně přispěje ke zlepšení celkové akustické situace města Hronova a
významnému snížení stávajících zdravotních rizik expozice hluku.

-

V dalším stupni projektové přípravy stavby bude nutné zpracovat podrobnou
hlukovou studii se zaměřením na konkrétní technické parametry navržených
protihlukových stěn, především protihlukové stěny č. 3, která vyžaduje atypické
provedení.

Vliv vibrací
Při automobilovém provozu vznikají i vibrace, výzkum negativních vlivů vibrací na osoby a
stavební objekty prokázal, že vliv vibrací z automobilové dopravy nepřesahuje ani
nedosahuje limitních hodnot (na rozdíl od železniční dopravy) a nemůže mít významný vliv.
Nebezpečí dopravních úrazů
Realizace obchvatu II/303 zajistí podstatné zlepšení bezpečnosti provozu a snížení počtu
dopravních úrazů především cyklistů a chodců na stávající silnici II/303 procházející centrem
města Hronova.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Narušení faktorů pohody
Provoz uvažovaného záměru prakticky neznamená změnu ve faktorech pohody.
Pro etapu výstavby doporučujeme respektovat následující opatření:
Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006, tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování
hlukových limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.

Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení
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Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Pro zhodnocení vlivů na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která řeší vyhodnocení
rozptylové situace v území po zřízení uvažovaného záměru.
Pro potřeby dokumentace byla zpracována rozptylová studie dle metodiky SYMOS 97 verze
2006.
V r.1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění ovzduší
ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, částka 3.
Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené tehdy
platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky v praxi a
aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými koncentracemi
znečišťujících látek v ovzduší.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje
platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i
metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Proto byla zveřejněna verze 2003, která zohledňuje následující požadavky
vyplývající z legislativních změn:
−

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových
průměrných hodnot koncentrací (dříve půlhodinových)

−

stanovení imisních limitů pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací

−

hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)

−

nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

V rámci zpracování dokumentace byla zpracována podrobná Rozptylová studie metodikou
SYMOS97 verze 6.0.2887, která řeší očekávané vlivy uvažovaného záměru na ovzduší pro
nejvýznamnější škodliviny z dopravy (PM10, NO2, benzén) pomocí závazné metodiky. Tato
rozptylová studie vychází z místních větrných a stabilitních (inverze) poměrů zajištěných od
ČHMÚ (dlouhodobé pozorování). Dále vychází z reálné konfigurace terénu (výškopis). Byly
vypočítány 1hodinové, 24hodinové a roční průměry v souladu s legislativou ochrany ovzduší.
V Rozptylové studii byly vypočítány příspěvky koncentrací v jednotlivých referenčních
bodech, maximální hodnoty uvádějí následující tabulky:
Ukazatel

Doba
průměrování

PM10

rok

PM10

24h

NO2

rok

NO2

1h

BNZ

rok

Stav
příspěvek

Jednotka

Maximum

Limit

µg/m3

0,693

20

µg/m3

8,466

50/35x

µg/m3

0,144

40

µg/m3

2,025

200/18x

µg/m3

0,689

5

příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek

Maximum=%
limitu
3,47
16,93
0,36
10,13
13,77

Podrobné tabulky s přehledem koncentrací pro všechny referenční body jsou uvedeny
v příloze Rozptylové studie. Pro vybrané ukazatele jsou zde uvedena grafická znázornění
polí koncentrací.
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Závěry:
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg/m3
pro aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max.
8,466 µg/m3 v aktivní variantě.
Očekávané maximální koncentrace představují 17 % limitu. Navíc je nutno posuzovat 36.
nejvyšší koncentraci, která bude bezpečně pod 5 % limitu.Po přičtení očekávaného imisního
pozadí roku 2020 nelze očekávat pravděpodobnost překročení limitu.
Maximální očekávané koncentrace jsou v referenčních bodech, které se nacházejí přímo na
uvažované vozovce, u nejbližší obytné zástavby jsou hodnoty podstatně nižší.
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit 20 µg/m3 pro
aritmetický průměr za kalendářní rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti
s provozem záměru dosáhnou max. 0,693 µg/m3 v aktivní. Očekávané koncentrace jsou
tedy o 2 řády nižší než v budoucnu požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní
pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 200 µg/m3 pro aritmetický průměr
za 1 hodinu, který nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Očekávané
příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max. 2 µg/m3 v aktivní
variantě. To představuje 2 % limitu. Navíc je nutno posuzovat 19. nejvyšší koncentraci, která
bude bezpečně pod 1 % limitu. Bez ohledu na očekávané imisní pozadí nedojde
k významnému vlivu na životní prostředí.
NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický průměr za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací u obytné zástavby v souvislosti s provozem záměru
dosáhnou max. 0,144 µg/m3. Očekávané nejvyšší koncentrace jsou tedy o 2 řády nižší než
v budoucnu požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní pozadí nedojde
k významnému vlivu na životní prostředí.
Benzén dosáhne nejvyšší očekávané dlouhodobé koncentrace 0,689 µg/m3. Imisní limit od
roku 2010 představuje 5 µg/m3. Očekávané max. koncentrace v ukazateli benzén
představují tedy cca 13 % v budoucnu požadovaného imisní limitu. Bez ohledu na stávající
imisní pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Opatření pro snížení vlivů na ovzduší:
Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
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v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět
skrápění plochy staveniště.
Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.
Hodnocení vlivů na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Pro podrobné objasnění problematiky vlivů hluku byla zpracována hluková studie
s následujícími výsledky a závěry:
Výpočet očekávaných hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech ukazuje, že u varianty
bez instalace protihlukových stěn bude po realizaci záměru docházet k překročení zde
platných hlukových limitů a to především v noční době.
Navržená protihluková opatření:
úsek 1
− 1 - km 0,230 – 0,340 vpravo ve směru staničení – výška 5 m; délka cca 120 m
− 2 - km 0,370 – 0,520 vpravo ve směru staničení – výška 2 m; délka cca 150 m
− 3 - km 0,520 – 0,640 vpravo ve směru staničení – výška 9 m*); délka cca 120 m
− 4 - km 0,640 – 0,770 vpravo ve směru staničení – výška 5 m; délka cca 130 m
− 5 - km 0,770 – 0,890 vpravo ve směru staničení – výška 6 m; délka cca 130 m
− 6 - km 0,560 – 0,630 vlevo ve směru staničení – výška 5 m; délka cca 75 m
− 7 - km 0,780 – 0,930 vlevo ve směru staničení – výška 6 m; délka cca 150 m
*) Pro dosažení podlimitních hodnot bylo ve výpočtu nutno uvažovat s klasickou
protihlukovou stěnou o výšce 9 m. Takto vysoká protihluková stěna je technicky obtížně
realizovatelná. Proto doporučujeme v dalším stupni projektové přípravy navrhnout atypickou
protihlukovou clonu v podobě konstrukce zaoblené nad těleso komunikace (popř. nadzemní
tunel), která umožní snížení její výšky (obdoba protihlukové ochrany na silnici I/31 – Gočárův
okruh v Hradci Králové).
Navržené stěny v úseku 1 zobrazuje následující obrázek:
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úsek 2
−
−
−

8 - km 1,200 – 1,600 vlevo ve směru staničení – výška 2,5 m; délka cca 400 m
9 - km 1,600 – 1,800 vlevo ve směru staničení – výška 3,0 m; délka cca 200 m
10 - km 1,560 – 1,680 vpravo ve směru staničení – výška 5,0 m; délka cca 130 m

Navržené stěny v úseku 2 zobrazuje následující obrázek:
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úsek 3
−
−
−

11 - km 1,840 – 2,040 vpravo ve směru staničení – výška 5,0 m; délka cca 200 m
12 - km 1,900 – 2,000 vlevo ve směru staničení – výška 5,0 m; délka cca 100 m
13 – tři rodinné domy v konci úseku trasy, ležící v těsné blízkosti komunikace (obchvat
zde probíhá po stávající vozovce, nelze z technických důvodů ochránit protihlukovou
stěnou, navržena je úprava přímo na objektu – výměna oken v místnostech přilehlých
k posuzované komunikaci. U těchto objektů bude dodržen hlukový limit pro chráněný
vnitřní prostor staveb.

Navržené stěny v úseku 3 zobrazuje následující obrázek:

U navržených protihlukových stěn je nutno klást důraz na provedení maximální oboustranně
pohltivé úpravy této clony. Vzhledem k blízkosti clony a objektu zde bude docházet
k významnému vlivu odrazu hluku procházejícím nad clonou od fasády objektu ke cloně a
zpět od clony k fasádě. V případě nevhodné úpravy dojde k horší situaci než za stavu bez
clony.
Protihlukové stěny navržené mezi posuzovanou komunikací obchvatu II/303 a stávající
železniční tratí byly navrženy za účelem odhlučnění obytných objektů ležících za tratí ČD od
hluku z dopravy po nové komunikaci. Výpočtem bylo prokázáno u těchto objektů snížení
hluku ze silniční dopravy pod hranici platného hlukového limitu. U obytných objektů za tratí
ČD ležících v jejím pásmu bude i nadále převažujícím zdrojem hluku železniční doprava se
stanoveným hlukovým limitem 60 dB(A) pro denní a 55 dB(A) pro noční dobu. Tyto limity zde
budou dodrženy.
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Počet obyvatel zasažených hladinou hluku v 5 dB intervalech
Pokračování stávajícího stavu – výhled k roku 2020
denní doba (6 – 22 hod.)
45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70
960

420

244

492

70 +

112

noční doba (22 – 6 hod.)
40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60
656

424

296

60 +

376

Obchvat
denní doba (6 – 22 hod.)
45 – 50 50 – 55 55 – 60 60 – 65 65 – 70
440

182

70 +

6

noční doba (22 – 6 hod.)
40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60
324

216

60 +

32

Pozn.: Z 32 obyvatel v noční době v pásmu 50 – 55 dB představuje cca 6 obyvatel
v zástavbě na konci trasy, kde obchvat probíhá po stávající vozovce a kde z prostorových
důvodů nelze řesit protihlukovou ochranu prostřednictvím stěn, zde se předpokládá
prohlukové opatření na objektech. Další obyvatelé v tomoto pásmu jsou dotčeni hlukem ze
železnice, který má limit 55 dB.

Závěr:
Z hlediska vlivů hluku na obyvatelstvo lze konstatovat, že vybudováním a provozem
plánované komunikace II/303 Hronov - obchvat včetně navržených protihlukových opatření
nedojde k překročení platných hlukových limitů v dané lokalitě. Vybudování obchvatu
výrazně přispěje ke zlepšení celkové akustické situace města Hronova.
V dalším stupni projektové přípravy stavby bude nutné zpracovat podrobnou hlukovou studii
se zaměřením na konkrétní technické parametry navržených protihlukových stěn, především
protihlukové stěny č. 3, která vyžaduje atypické provedení.
K tomuto vlivu je navrženo následující opatření:
V dalším stupni projektové přípravy stavby zpracovat podrobnou hlukovou
studii se zaměřením na přesný rozsah a konkrétní technické parametry
navržených protihlukových stěn, především protihlukové stěny č. 3, která
vyžaduje atypické provedení a rozsah a konkrétní technické parametry
protihlukových opatření na objektech.
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Při řešení protihlukých stěn vyloučit použití čirých materiálů k minimalizaci
nepříznivých vlivů záměru na volně žijící ptáky.
Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, technicky bezpečně eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.
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1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Stavba přeložky silnice má být realizována v hydrologicky, hydrogeologicky a
vodohospodářsky velmi významném území. Případná realizace stavby si tak bude vynucovat
opatření, která nejsou u běžných komunikací zcela obvyklá. Celá stavba se nachází
v intravilánu města – jedná se tedy o městský typ komunikace. U tohoto typu komunikace se
předpokládá, že podél celé trasy budou osazeny vyvýšené obrubníky, které zajistí odvod
srážkových odpadních vod spadlých na komunikaci prostřednictvím silničních vpustí do
samostatné dokonale těsněné silniční kanalizace, provedené v celé trase přeložky.
Vlivy na podzemní vody prosté a jejich vodohospodářské využívání
Tyto vlivy lze bodově shrnout takto:
−

prvotně by se negativní vliv, při zásaku kontaminantů z provozu přeložky silnice, na tyto
vody mohl projevit především ve snížení jakosti vod první zvodně, vázaných na
propustné fluviální náplavy údolní nivy Metuje – v nejbližším okolí přeložky však nebyly
zjištěny vodní zdroje, které by využívaly tuto zvodeň k pitným účelům, velmi výrazně je
omezen i výskyt zdrojů využívající tyto vody výhradně pro užitkové účely (zálivka
v zahrádkářské kolonii apod.)

−

podstatně významnější, ale současně výrazně méně pravděpodobné, by mohlo být
ohrožení podzemních vod v důsledku kontaminačního zásaku do spodních vrstev
křídového souvrství (vrstvy cenomanského a spodně – turonského stáří) v místech, kde
tyto vrstvy tvoří bezprostřední skalní podloží kvartérnímu pokryvu – tj. především ve
zlomové oblasti hronovsko - poříčské poruchy a v reliktních výskytech těchto hornin Z od
metujského zlomu

−

v oblasti hronovsko – poříčské poruchy by teoreticky mohly být ohroženy vodní zdroje
hromadného zásobování v polické pánvi, v oblasti Z od metujského zlomu potom
převážně individuální zdroje, které pokud zde jsou, jsou využívány pouze pro užitkové
účely

−

zdroje hromadného zásobování v polické pánvi jsou zde chráněny rozhodnutím o zřízení
PHO 2B a 2Bz, která zasahují do koncové části trasy a jednotlivé činnosti jsou zde
upraveny základními hygienickými podmínkami pro využívání těchto pásem, která jsou
přílohou tohoto rozhodnutí

−

ve vztahu k posuzované přeložce silnice je nutno uvést, že uvedené podmínky realizaci
silniční stavby nijak přímo nevylučují, přiměřeně při návrhu a realizaci této stavby je však
nutné respektovat zejména čl. 2,3,10 a 15, tj. u stavby budou provedena opatření,
kterými se vyloučí znečištění podzemních vod, průzkumné geologické a následné zemní
výkopové práce budou zcela minimálního rozsahu, s maximálním omezením úseků
hlubších zářezů, dále je nutné zabránit únikům PHM do zemního a vodního prostředí, ale
především není možné takto chráněné území využít pro zásak odpadních splachových
vod z komunikace

−

je tak zřejmé, že v úseku 1,8 – KÚ není možné vyústit silniční kanalizaci se zásakem do
zemního prostředí a podzemních vod

−

souhrnně tak lze konstatovat, že v případě respektování požadovaných ochranných
opatření v koncovém úseku trasy přeložky silnice, by vznikla moderní ekologicky
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zabezpečená komunikace, jejíž realizace by byla z hlediska ochrany podzemních vod
prostých oproti stávajícímu stavu výrazně pozitivním posunem
Vlivy na podzemní vody minerální a jejich vodohospodářské využívání
Souhrnně lze tuto problematiku zhodnotit takto:
−

hydrogeologické poměry hronovského zřídla kromě starších prací, detailně objasnil až
hydrogeologický průzkum pro stanovení ochranných pásem, prováděný v roce 1996 –
z jeho výsledků vyplynulo, že existence minerálního zdroje je vázána na plošně velmi
omezené území na styku hronovsko – poříčské poruchy s metujským zlomem, tedy na
prostor, kde je izolační kryt výstupních cest minerální vody velmi oslabený a naopak již
v relativně málo vzdáleném okolí, které není tektonicky porušeno jsou vrstvy, v nichž
dochází k tvorbě minerální vody těsněny velmi silným nepropustných stropem hornin
středně – turonského až coniackého stáří

−

mimo jiné i z těchto důvodů byl stanoven velmi minimální rozsah ochranného pásma 1.
stupně tohoto minerálního zdroje

−

průzkumné práce však znovu potvrdily, že hlubinné podzemní vody jsou obohacovány a
míšeny s vodou 1. zvodně, vázané na propustné fluviální kvartérní náplavy řeky Metuje,
čímž dochází současně k obohacování vydatnosti zřídla na úkor snižování celkové
mineralizace vody – míra míšení těchto různých vod je závislá na intenzitě odběru

−

vzhledem k úzké komunikaci poříční vody 1. zvodně s povrchovou vodou řeky Metuje a
blízkosti zřídla k toku řeky mohou se při neúměrně - intenzivních odběrech na vodě zřídla
podílet i povrchové vody řeky Metuje – z těchto důvodů je nezbytné zachovat i vysokou
kvalitu jak mělce podzemní vody, tak i povrchové vody řeky Metuje

−

z těchto důvodů není možné připustit jakékoliv znečištění povrchové a mělce podzemní
vody stavbou a provozem přeložky silnice v celém úseku nad minerálním zdrojem
Hronovka proti směru toku řeky Metuje – v tomto úseku tak nelze připustit ani odvod
splaškových vod přímo do vodního toku, ani jejich zasakování

−

samozřejmostí je že v tomto úseku budou splaškové vody z komunikace zcela odváděny
do nepropustné silniční kanalizace se spádem proti směru staničení

−

v rámci citovaného hydrogeologického průzkumu byl m.j. na opačném břehu než je
stávající zdroj Hronovka realizován hlubinný průzkumný hydrogeologický vrt BJ103, jehož
poloha se velmi přibližuje k navržené trase přeložky silnice – z jeho testování vyplynulo,
že by se mohlo jednat o perspektivní zdroj minerální vody, prakticky neovlivněný mělkými
vodami 1. zvodně, s vyšší mineralizací než u stávajícího zdroje, ale taky s nižší
vydatností – místo jeho trvalého vystrojení byla však v roce 1999 zvolena jeho úplná
likvidace, stejně jako u vrtů stejné řady a obdobné hloubky BJ101 a BJ102

−

ve vztahu k posuzované přeložce silnice II/303 je tak nutné odpovědně zvážit, zda tento
prostor, který i v dávnější minulosti nebyl pro využití podzemních minerálních vod zcela
nevýznamný, obětovat této komunikaci na úkor i možného výhledového využití pro rozvoj
hronovských přírodních léčivých vod

−

konečné rozhodnutí o využití tohoto prostoru Jiráskových sadů na pravém břehu řeky
Metuje by mělo být podloženo detailním hydrogeologickým posouzením tohoto prostoru
ve vztahu k výhledovým možnostem získávání přírodní léčivé minerální vody
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−

souhrnně tak lze konstatovat, že z hlediska podzemních vod minerálních, je možné daný
záměr ve svých důsledcích hodnotit spíše negativně

Vlivy na povrchové vody a jejich vodohospodářské využívání
Tyto vlivy lze bodově shrnout takto:
−

s ohledem na vedení obchvatu v blízkosti řeky Metuje a jejího inundačního území je
nutné, aby niveleta navržené stavby reagovala i na tuto skutečnost s dostatečnou
výškovou rezervou – toto opatření lze pokládat za první významný krok pro zajištění
ochrany povrchových vod

−

řeka Metuje v daném prostoru již není vodárenským tokem a její tok tak zde není nijakým
způsobem samostatně hygienicky chráněn, nicméně i zde řeka vykazuje velmi dobrou
kvalitu vody

−

ohrožení jakosti této povrchové vody přímým vlivem tak sice nepředstavuje zásadní
nebezpečí, daleko výraznější možný negativní vliv však představují nepřímé účinky, tj.
zejména vliv na využívání místních minerálních vod, neboť jak bylo uvedeno povrchová
voda řeky Metuje dotuje poříční podzemní vody mělkého oběhu, vázané na silně
propustné fluviální náplavy údolní nivy Metuje, které se podílejí na vodách minerálního
zřídla jejich přimíšením a při vysoké intenzitě odběru těchto vod zde to jsou i přímo vody
povrchové

−

ochrana této povrchové vody před přímým svedením nebo vypouštěním splachové vody
z komunikace do řeky Metuje minimálně v prostou nad zřídlem Hronovka, je pak
nezbytná

−

navržená opatření s odvodem splachových vod z vozovky s vyvýšenými obrubníky do
samostatné silniční kanalizační sítě se jeví jako dostatečná, hlavním problémem však je
jejich konečná likvidace

−

splachové vody ze silnice je nutné v každém případě zbavit nežádoucích příměsí
pevných a ropných látek na odlučovačích a po té lze zvážit způsob jejich likvidace v úvahu připadá vypouštění vyčištěné odpadní vody do povrchové vody řeky Metuje,
jejich zásak do vod podzemních, tj. především zásak do 1. mělké zvodně, případně jejich
sedimentace v těsněném recipientu – retenční nádrži s možností jejich další úpravy a
kontroly

−

jak s ohledem na spád terénu i nivelety posuzované komunikace, tak i s ohledem na
hygienickou ochranu území, bude nejvhodnějším místem likvidace odpadních vod
z komunikace oblast při počátku trasy (ZÚ)

−

o místě a způsobu likvidace splachových vod z posuzovaného úseku přeložky
komunikace bude nutné rozhodnout na základě podrobného hydrogeologického a hydro ekologického průzkumu a to zejména ve vztahu k možnému ohrožení struktury
minerálních vod na dalším toku řeku Metuje, tj. prostoru minerálních zdrojů lázní Běloves

−

u samostatné silniční kanalizace lze doporučit zabezpečení koncové části této kanalizace
možností uzavření kanalizační (kanalizačních) větve (větví) v koncové (koncových)
šachtě (šachtách) v případě významnější ekologické havárie na příslušném úseku
komunikace
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−

pro zajištění funkčnosti těchto opatření je však nutno zpracovat havarijní plán realizované
stavby, kde bude m.j. stanovena organizace příslušná ke kontrole, údržbě a fyzické
uzávěře koncových šachet kanalizace

−

nákladnějším řešením může být automatický elektronický uzávěr šachet pomocí
osazených indikátorů ropných látek

−

pro fázi vlastní realizace výstavby posuzované přeložky je nutné do násypových těles a
konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné materiály, zabezpečit staveniště
proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět pravidelnou preventivní kontrolu
stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik výše uvedených látek - stavební
mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných plochách opatřených usazovací
jímkou s nornou stěnou - opatření zahrnující znečištění vod musí být náplní plánů
organizace výstavby - při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a tím i
podzemních vod - příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění
veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění - realizovat technická opatření
minimalizující možnost kontaminace vod apod.

−

souhrnně lze míru ohrožení povrchových vod (tj. zejména vod řeky Metuje) nově
vedeným a posuzovaným úsekem přeložky silnice II/303 v porovnání s vedením
stávajícího úseku hodnotit přibližně ve stejné úrovni – výrazně pozitivněji však bude
možné hodnotit posuzovanou komunikaci obchvatu oproti stávajícímu uspořádání
komunikace v případě, že budou respektována a realizována veškerá doprovodná
opatření na ochranu povrchových vod a současně se podaří nalézt ekologicky nezávadný
způsob likvidace splachových vod svedených z komunikace samostatnou silniční
kanalizací

Vlivy na průtoky
Výstavbou silnice II/303 v kategorii MS 10,0/50 dojde ke vzniku nových zpevněných ploch o
velikosti cca 23 000 m2. V důsledku toho dojde v zájmové lokalitě k navýšení odtoku
splachových odpadních vod ze zpevněných ploch vozovky.
Ze zpevněných ploch silnice II/303 bude odtékat do recipientů celkem 13,2 tis. m3
splachových vod ročně, z toho 4,3 m3 v zimním období. Průměrný roční odtok z přeložky
bude Q355d = 0,43 l/s, v zimní období 0,14 l/s.
Navýšení množství splachových odpadních vod oproti stávajícímu stavu představuje
navýšení stávajícího průtoku o ∆Q355d = 0,38 l/s.
K tomuto bodu doporučujeme následující opatření:
V rámci další části projektové přípravy řešit systém svedení srážkových vod na
základě hydrotechnických výpočtů, tento systém projednat se správcem toku,
v případě potřeby řešit akumulaci (jímky, suché poldry) případně zasakování
pro zachycení přívalových srážkových vod.
Vliv kvalitu vod
Během jednoho zimního období bude ze zpevněných ploch přeložky 4,1 t chloridových iontů.
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Celá trasa obchvatu silnice II/303 prochází povodím řeky Metuje.
Průměrné koncentrace chloridů v českých tocích podél silnic se pohybuje mezi 5 – 10 mg/l,
maximální koncentrace dosahují 10 – 15 mg/l.
Chloridy vzniklé v souvislosti s zimním solením povrchu přeložky v zimním období mohou
vést ze zvýšení koncentrací chloridových iontů v tocích podél silnice o 1 – 1,5 mg/l.
Dle příl. č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. – Imisní standardy – ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění povrchových vod představuje imisní standard pro chloridy 250 mg/l
(100 mg/l u stávajících nebo předpokládaných zdrojů pitné vody). Z tohoto hlediska nedojde
realizací uvažovaného záměru k překročení legislativního limitu.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Obecně se k těmto vlivům navrhuje následující opatření:
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí
silnice.
Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními
opatřeními s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované
stavby se zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.
Před zahájením stavebních prací provést zaměření hladin podzemní vody u
studní a objektů měření hladin v okolí plánované trasy a provést též vzorkování
několika vybraných objektů.
V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
oplachu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně
návrhu zařízení na mytí vozidel.
V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť
proti úniku nebezpečných látek.
Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být
v dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména
z hlediska možných úkapů ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných
závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena
na lokalitě určené k těmto účelům.
Splachové vody ze silnice je nutné v každém případě zbavit nežádoucích
příměsí pevných a ropných látek na odlučovačích a po té lze zvážit způsob
jejich likvidace - v úvahu připadá vypouštění vyčištěné odpadní vody do
povrchové vody řeky Metuje, jejich zásak do vod podzemních, tj. především
zásak do 1. mělké zvodně, případně jejich sedimentace v těsněném recipientu –
retenční nádrži s možností jejich další úpravy a kontroly.
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Jak s ohledem na spád terénu i nivelety posuzované komunikace, tak i
s ohledem na hygienickou ochranu území, bude nejvhodnějším místem
likvidace odpadních vod z komunikace oblast při počátku trasy (ZÚ).
O místě a způsobu likvidace splachových vod z posuzovaného úseku přeložky
komunikace bude nutné rozhodnout na základě podrobného
hydrogeologického a hydro - ekologického průzkumu a to zejména ve vztahu k
možnému ohrožení struktury minerálních vod na dalším toku řeku Metuje, tj.
prostoru minerálních zdrojů lázní Běloves.
U samostatné silniční kanalizace lze doporučit zabezpečení koncové části této
kanalizace možností uzavření kanalizační (kanalizačních) větve (větví)
v koncové (koncových) šachtě (šachtách) v případě významnější ekologické
havárie na příslušném úseku komunikace. Pro zajištění funkčnosti těchto
opatření je však nutno zpracovat havarijní plán realizované stavby, kde bude
m.j. stanovena organizace příslušná ke kontrole, údržbě a fyzické uzávěře
koncových šachet kanalizace. Nákladnějším řešením může být automatický
elektronický uzávěr šachet pomocí osazených indikátorů ropných látek.
Pro fázi vlastní realizace výstavby posuzované přeložky je nutné do
násypových těles a konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné
materiály, zabezpečit staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám,
provádět pravidelnou preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se
zaměřením na možný únik výše uvedených látek - stavební mechanismy čistit
na k tomu určených zpevněných plochách opatřených usazovací jímkou
s nornou stěnou - opatření zahrnující znečištění vod musí být náplní plánů
organizace výstavby - při stavebních pracích zamezit kontaminaci půdy a tím i
podzemních vod - příslušnému vodohospodářskému orgánu doložit způsob
zneškodnění veškerých odpadních vod vzniklých v průběhu výstavby, jež musí
být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění - realizovat
technická opatření minimalizující možnost kontaminace vod apod.

Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně velký, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.
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1.5 Vlivy na půdu
Jde o zcela minimální až téměř nulový vliv, neboť prakticky celá trasa přeložky zasahuje do
pozemků v intravilánu města, které jsou vedeny v naprosté převaze jako ostatní plochy,
případně stavební pozemky, tedy pozemky nepodléhající ochranně ZPF. Pouze ve zcela
zanedbatelném objemu bude záměr zasahovat do pozemků, které jsou vedeny jako zahrady
a to jednak v prostoru za bytovými domy v Riegrově ulici a v prostoru zahrádkářské kolonie
v Žabokrkách.
V prostoru zárubní zdi záměr prochází ochranným pásmem lesa.
K tomuto vlivu se navrhuje respektovat následující opatření:
Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou
využity v dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně
zabraných ploch, resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke
zbytečným erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových
materiálů do vodotečí.
Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase budované silnice.
V dalším stupni projektové dokumentace přesně specifikovat rozsah a umístění
dotčení ochranného pásma lesa v prostoru zárubní zdi a k tomu doložit souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů (MÚ Náchod).
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u dodavatelských
organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů.
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy byli minimální a
aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez meziskládek.
Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na zábor půd.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.
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1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na zemní a horninové prostředí
Realizace stavby nebude mít žádný vliv na zemní a horninové prostředí, neboť záměr
předpokládá, že niveleta silnice bude vedena především v úrovni terénu, případně na
nízkých násypových tělesech. S realizací zářezů hlubších jak 1 m se neuvažuje. Tělesem
silnice tak v žádném případě nebudou dotčeny podložní skalní horniny, z hlediska zásahů do
zemního prostředí lze předpokládat, že pláň komunikace bude zasahovat především do
povrchových navážek, případně do povrchových rostlých vrstev soudržného charakteru.
Hlubší, ale pouze zcela bodové zásahy je možné očekávat jen při hlubinném zakládání
mostních objektů.
Vlivy na přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na zdroje pevné povahy, neboť tyto se přímo v prostoru záměru
nevyskytují. Vliv na zdroje tekuté povahy je hodnocen v rámci vlivů na vody.
Vlivy na další přírodní geofaktory
Záměr stavby nezasahuje do evidovaných sesuvných území a vzhledem k skutečnosti, že
nepředpokládá realizaci hlubších zářezů, zároveň ani nehrozí, že by realizací stavby mohly
být tyto jevy vyvolány. Koncová část stavby může zcela okrajově zasahovat do
poddolovaného území. Tato skutečnost může mít spíše negativní vliv na záměr, nikoliv
opačně. Jde však o úsek, kde se již přeložka silnice napojuje na stávající provozovanou
silnici a tato zde z tohoto titulu nevykazuje jakékoliv poruchy. V rámci případné přípravy
stavby je však nutné tyto skutečnosti a rozsah poddolování území upřesnit. V případě střetu
záměru s těmito jevy je nutné přijmout odpovídající technická opatření.
Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.
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1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Z hlediska zoologického je třeba vyřešit funkci biokoridoru spojujícího biocentra 5-6 v ÚSES
města Hronov. Z hlediska prostupnosti komunikace již nelze pravděpodobně souhlasit
s dosavadním zařazení komunikace do nevýznamné případně méně významné oblasti.
(Anděl 2001). Proto bude nutné přistoupit k jinému způsobu řešení než k současně
platnému.
Při sledování migrace středně velkých obratlovců (srnec obecný) v roce 2008 byl stávají stav
biokoridoru shledán jako zcela nevyhovující a biokoridor je přes své zařazení jako „funkční“
reálně neprůchodný. Na tuto skutečnost nebude mít vliv rozšíření stávající silnice.

Navrhovaná řešení
Z uvedených důvodů je možné navrhnout několik řešení. Bohužel žádné není zcela ideální a
některé návrhy jsou zcela teoretické a pro realizaci pravděpodobně neakceptovatelné.

Ekodukt
Vzhledem k morfologii terénu by bylo možné překlenout trasu silnice a železnice ekoduktem.
Je těžké odhadnou, zda by bylo možné (nebo nutné) překlenout ekoduktem také řeku
Metuji. Také skutečnost, že navázáním na dnes nevhodně navrženou (a tím také nefunkční)
trasu biokoridoru by zřejmě nepřinesla vhodné zprůchodnění území z hlediska migrace
živočichů. Samotná stavba ekoduktu by zřejmě byla technicky a prostorově natolik
komplikovaná, že nelze předpokládat odpovídající efekt pro migraci organizmů. Z tohoto
pohledu je řešení zprůchodnění biokoridoru ekoduktem mezi biocentry 5 - 6 jako nevhodné.
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Aktuální stav přechodu biokoridoru mezi biocentry 6-5. Biokoridor je přiveden morfologicky zcela nevhodně do
nepřehledného úseku a případní migranti (střední a větší obratlovci) nemají přehled o projíždějících
automobilech. Drobní méně obratní obratlovci (obojživelníci, plazi), jsou po vstoupení na vozovku v pasti –
nemohou zpět z důvodu přítomnosti obrubníku.

Změna trasy biokoridoru v generelu
Jako vhodnější lze považovat změnu trasy biokoridoru v generelu územního plánu podle
reálného pohybu živočichů v území. Především trasa biokoridoru mezi biocentrem č.6 a
silnicí Hronov - Police nad Metují, je v zákresu na mapě pouze teoretická a neodpovídá
reálné skutečnosti migrace živočichů v území. Proto se doporučuje v generelu upravit trasu
tak aby byla vedena podle reálného pohybu živočichů s využitím lesního, ekotonového a
lučního prvku biokoridoru. Biokoridor lze takto přivést do území mezi Hronovem a Žabokrky.
V tomto území ponechat volný prostor pro přechod středních a drobných savců, kteří
nemohou využít podchod. Připravit několik podchodů pro drobné živočichy a vybudovat
v uvedeném území zábrany pro tyto živočichy. Zábrany budou sloužit k jejich navedení do
podchodů. Budou současně takového charakteru, že budou pro velké, střední a některé
drobné živočichy překonatelné. Tímto způsobem dojde k překonání v širokém rozsahu
silnice, která je z hlediska migrace pro živočichy nejnebezpečnější. Překonání železniční
tratě a řeky Metuje uvedený návrh neřeší.
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Posouzení migrační prostupnosti pro živočichy pod jednotlivými přemostěními a charakter
křížení nové komunikace s vodními toky
Přehled mostů navrhované komunikace
- Nadjezd nad sil. II/567

- monolit předpjatá trámová konstrukce, 10 polí a 30 m rozpětí
- délka přemostění 298,60 m
- délka mostu 365 m

- Most přes Metuji

- pref. předpj. nosníky MK.T 26/1,4 rozpětí 26,0 m
- délka přemostění 24,84 m, sv.š. 22,68 m, délka 43,0 m

- Inundační most

- rámová žel. bet. konstrukce 3,0/2,0 m Most přes Metuji

- Most na sil. III/3034

- přes Zbečnický potok, rámová žel. bet. konstrukce 3,0/2,0 m

- Lávka pro pěší na sil. III/3034 – přes Zbečnický potok, rámová konstrukce 3,0/2,0 m

Hodnocení jednotlivých objektů z hlediska průchodnosti organizmů a udržení kontinuity
ekosystémů.

Nadjezd nad sil. II/567
Z hlediska prostorového se jedná o největší objekt s dobrými parametry pro udržení
průchodnosti krajiny. Jeho umístění v okrajové části města však nedává možnost zavedení
žádného z prvků ÚSES a využití tak reálně těchto dobrých vlastností objektu.
Z hlediska jeho využití je tedy tento prvek stavby obtížně využitelný.

Most přes Metuji
Druhý největší mostní objekt stavby. Jeho funkce lze rozdělit na funkci převedení organizmů
využívajících vodní prostředí a organizmů využívajících břehovou hranu a břehové partie.
Využití vodními organizmy. Pro uvedené organizmy nepředstavuje most žádnou překážku.
Je dostatečně široký i vysoký a nebude mít negativní vliv na žádné ze zjištěných organizmů.
Migrace vodním prostředím není uvedeným objektem nijak ohrožena.
Migrace organizmů využívající břehové partie. Pro uvedené organizmy je šířka břehové
partie dostačující. Při výstavbě objektu je důležité, aby podmostí nebylo provedeno
dlážděním, ale aby byl zachován rostlý břeh podmostí mezi břehovou hranou a pilířem
mostu. Podmostí není třeba nijak ozeleňovat ani opatřovat podlými kmeny jako úkryty atd.
Z nejcennějších organizmů, které takto budou využívat podmostí a podchod je vydra říční
zjištěná ve vodním toku. Uvedený způsob provedení zcela vyhovuje tomuto živočichovi.

Inundační most
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Leží v těsném sousedství mostu přes Metuji. Jeho funkce je především vodohospodářská.
Vzhledem k rozměrů je jeho využitelnost významně omezená. Vzhledem jeho lokalizaci je
jeho využití jako prvku ÚSES také výrazně omezena.
Z hlediska využití objektu jako prvku vhodného k využití pro potřeby ÚSES, nebo jiné
zprůchodnění krajiny je tento mostní objekt bez většího významu.

Most na sil. III/3034
Jedná se o přemostění Zbečnického potoka. Zbečnický potok je v oblasti centra Hronova
zatrubněn (fotografie v předchozí části) a tím je omezena migrační cesta nad město Hronov
v uvedeném toku. Samotný tok je znečištěn a kvalita vodního prostředí je nízká. Rozsah
přemostění odpovídá rozsahu současného přemostění železniční tratí (fotografie
v přílohách). Most přes Zbečnický potok nelze prakticky využít jinak než vodohospodářsky.
Nestane se migrační bariérou pro zjištěné vodní organizmy.

Lávka pro pěší na sil. III/3034
Jedná se o přemostění stejného vodního toku jako je v předchozím případě. Rozsah
přemostění je také odpovídající jako v předchozím případě. Platí pro něj stejné skutečnosti
jako pro přemostění pro silnici III/3034.

Vlivy na floru
Současná vegetace zájmového území zahrnuje především synantropní společenstva a
umělé porosty (okrasné a užitkové zahrádky ap.), přirozená společenstva chybí. Celkově se
tedy jedná o území silně narušované člověkem s vysokým zastoupením synantropních a
invazních druhů rostlin.
S odkazem na vyhlášku č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, nebyl v zájmovém území determinován chráněný druh cévnaté
rostliny ani žádný druh uvedený v „Červeném seznamu ČR“. Vzhledem k urbanizaci
prostředí nelze ani jejich výskyt předpokládat.
Vlivy na mimolesní porosty dřevin
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k několika typům interakcí s mimolesními
porosty dřevin.
Vzhledem k současnému stavu specifikace záměru, lze těžko přesně odhadnout počty
zasažených jedinců tuto skutečnost bude možné upřesnit po zpřesnění a zaměření území
proto je třeba brát následující přehled jako informativní.
1) Rubena – železniční koridor
Park u nádraží – potenciálně ohroženy jsou následující dřeviny.
Fagus sylvatica – cca 4 ks 80 let
Acer pseudoplatanus – cca 5 ks 50 let
Picea abies – cca 2ks 60 let
Poblíž nádražní budovy
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Picea pungens – 1ks 80 let
Štefánkova ulice
Picea pungens – 1ks 80 let
Picea abies 1ks 80 let
Ovocné stromy cca 10 ks Malus sp. a Primus domestica
2) Přeložka silnice III/3034
nejsou ohroženy žádné vzrostlé stromy.
3) Kostelecká ul. - ul. Padolí
Za Kosteleckou ulicí následuje alej rozvolňující se v park
Fagus sylvatica cca 8 ks 80 let, Acer pseudoplatanus cca 10 ks 70 let, Tilia cordata cca 14
ks 60 let, Quercus robur cca 5 ks 70 let, Ulmus glabra cca 10 ks 80 let
4) Napojení na Jungmannovu ulici
Aesculus hippocastanum 1 ks 60 let
Ocenění dřevin
Vzhledem k tomu, že větší významnosti dosahovaly pouze exempláře stromů v Jiráskových
sadech bylo oceňování dřevin provedeno pouze u těchto dřevin podle Programu Oceňování
dřevin (Metodika AOPK ČR)1. Hodnota dřeviny byla posuzována z hlediska sadovnické a
krajinářské hodnoty daného jedince, která se může o celé řády lišit od ceny hospodářskoprodukční. Princip určení cennosti posuzovaného jedince spočíval v porovnání konkrétního
stavu jedince s teoretickým ideálním jedincem. Od ideální hodnoty zcela zdravého,
nepoškozeného a bezchybně rostlého jedince k výsledné hodnotě dané dřeviny se dospělo
systémem odpočtů a redukcí.
Finanční újma (viz. následující tabulka a Příloha), která vznikne kácením dřevin
v Jiráskových sadech, je dána vyčíslením ekologického významu stromu, který má jeho
existence v sídelním prostoru a který může být v obecné rovině kompenzován např. vhodnou
náhradní výsadbou nelesních dřevinných prvků přirozené druhové skladby. U zvláště
hodnotných jedinců jejichž průměr kmene se pohyboval okolo 90 cm se jeví tato
kompenzace jako nedostatečná.

1

V České republice existuje ještě další metodika pro oceňování dřevin a tou je vyhláška č.
279/1997 Sb., o oceňování majetku, která se užívá především pro vyčíslení ceny za účelem
prodeje či převodu.
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SOUHRNNÝ PŘEHLED OCENĚNÝCH DŘEVIN
pořad.
číslo2

2

druh dřeviny

keř

strom skupina

ano

cena

54

Sambucus nigra

180,00 Kč

55

Alnus glutinosa

ano

155 369,00 Kč

56

Fagus sylvatica

ano

279 351,00 Kč

57

Acer pseudoplatanus

ano

138 542,00 Kč

58

Acer pseudoplatanus

ano

52 886,00 Kč

59

Tilia cordata

ano

159 669,00 Kč

60

Acer pseudoplatanus

ano

74 687,00 Kč

61

Tilia cordata

ano

243 567,00 Kč

62

Tilia cordata

ano

205 826,00 Kč

63

Fraxinus excelsior

ano

142 828,00 Kč

64

Alnus glutinosa

ano

62 307,00 Kč

65

Acer pseudoplatanus

ano

134 091,00 Kč

66

Alnus glutinosa

ano

87 910,00 Kč

67

Alnus glutinosa

ano

89 424,00 Kč

68

Alnus glutinosa

ano

134 136,00 Kč

69

Fagus sylvatica

ano

506 597,00 Kč

70

Fagus sylvatica

ano

340 355,00 Kč

71

Tilia cordata

ano

99 279,00 Kč

72

Tilia cordata

ano

99 578,00 Kč

73

Acer pseudoplatanus

ano

89 417,00 Kč

74

Tilia cordata

ano

188 332,00 Kč

75

Tilia cordata

ano

76

Tilia cordata

ano

132 260,00 Kč

77

Acer pseudoplatanus

ano

184 124,00 Kč

78

Acer pseudopaltanus

ano

236 628,00 Kč

79

Quercus robur

ano

170 519,00 Kč

80

Tilia cordata

ano

202 286,00 Kč

81

Quercus robur cv. "Fastigiata"

ano

50 846,00 Kč

82

Tilia cordata

ano

83

Tilia cordata

ano

245 923,00 Kč

84

Quercus robur cv. "Fastigiata"

ano

30 931,00 Kč

85

Frangula alnus
Acer platanoides

86

Quercus robur cv. "Fastigiata"

ano

46 539,00 Kč

87

Quercus robur

ano

250 607,00 Kč

88

Fraxinus excelsior

ano

194 789,00 Kč

89

Acer platanoides

ano

207 702,00 Kč

ano

ano

Odpovídá pořadovému číslu v Příloze
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218 734,00 Kč

ano

4 050,00 Kč
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90

Acer pseudoplatanus

ano

92 498,00 Kč

91

Fraxinus excelsior

ano

180 718,00 Kč

92

Fraxinus excelsior

ano

201 724,00 Kč

93

Symphoricarpos albus

94

Fraxinus excelsior

ano

199 391,00 Kč

95

Acer platanoides

ano

201 580,00 Kč

96

Symphoricarpos albus

97

Acer platanoides

ano

138 035,00 Kč

98

Acer platanoides

ano

45 997,00 Kč

99

Quercus robur cv. "Fastigiata"

ano

38 869,00 Kč

100

Tilia cordata

ano

204 896,00 Kč

101

Acer platanoides

ano

66 825,00 Kč

102

Acer platanoides

ano

198 441,00 Kč

103

Tilia cordata

ano

263 246,00 Kč

104

Fraxinus excelsior

ano

258 811,00 Kč

105

Tilia cordata

ano

193 770,00 Kč

106

Acer platanoides

ano

160 018,00 Kč

107

Fraxinus excelsior

ano

281 664,00 Kč

108

Tilia cordata

ano

134 341,00 Kč

109

Tilia cordata

ano

159 752,00 Kč

110

Acer platanoides

ano

71 476,00 Kč

111

Fraxinus excelsior

ano

294 658,00 Kč

112

Fraxinus excelsior

ano

301 509,00 Kč

113

Tilia cordata

ano

216 153,00 Kč

114

Betula pendula

ano

10 595,00 Kč

115

Symphoricarpos albus

116

Betula pendula

ano

21 251,00 Kč

117

Acer pseudoplatanus

ano

193 505,00 Kč

118

Rosa spp.

119

Betula pendula

ano

17 818,00 Kč

120

Fraxinus excelsior

ano

190 375,00 Kč

121

Acer platanoides

ano

164 392,00 Kč

122

Acer platanoides

ano

167 425,00 Kč

123

Fraxinus excelsior

ano

200 012,00 Kč

124

Acer platanoides

ano

73 080,00 Kč

125

Salix fragilis

ano

3 524,00 Kč

126

Pinus sylvestris

ano

26 152,00 Kč

127

Pinus sylvestris

ano

55 764,00 Kč

128

Robinia pseudacacia

ano

4 077,00 Kč

129

Ulmus glabra

ano

9 925,00 Kč

130

Sambucus nigra

131

Ulmus glabra

ano

293 645,00 Kč

132

Ulmus glabra

ano

209 097,00 Kč

ano

1 215,00 Kč

ano

4 050,00 Kč

ano

720,00 Kč

ano

810,00 Kč

ano
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133

Ulmus glabra

ano

194 112,00 Kč

134

Ulmus glabra

ano

151 688,00 Kč

135

Ulmus glabra

ano

190 537,00 Kč

136

Ulmus glabra

ano

191 007,00 Kč

137

Ulmus glabra

ano

390 434,00 Kč

138

Ulmus glabra

ano

184 752,00 Kč

139

Ulmus glabra

ano

178 592,00 Kč

140

Quercus robur

ano

223 067,00 Kč

141

Tilia cordata

ano

91 564,00 Kč

142

Tilia cordata

ano

144 304,00 Kč

143

Tilia cordata

ano

89 217,00 Kč

144

Tilia cordata

ano

249 271,00 Kč

145

Tilia cordata

ano

165 848,00 Kč

146

Quercus robur

ano

231 345,00 Kč

147

Fraxinus excelsior

ano

297 041,00 Kč

148

Fraxinus excelsior

ano

66 431,00 Kč

149

Picea abies

ano

86 542,00 Kč

150

Sambucus nigra

151

Pinus nigra

ano

62 939,00 Kč

152

Picea abies

ano

69 748,00 Kč

153

Tilia cordata

ano

269 177,00 Kč

154

Pinus nigra

ano

70 592,00 Kč

155

Taxus baccata

156

Picea abies

ano

86 459,00 Kč

157

Larix decidua

ano

65 837,00 Kč

158

Larix decidua

ano

53 984,00 Kč

159

Picea abies

ano

202 568,00 Kč

160

Ulmus glabra

ano

161

Picea abies

ano

96 482,00 Kč

162

Pinus nigra

ano

47 295,00 Kč

163

Larix decidua

ano

17 577,00 Kč

164

Acer pseudoplatanus

ano

132 676,00 Kč

ano

608,00 Kč

ano

8 640,00 Kč

ano

9 072,00 Kč

vyčíslená ekologická hodnota: 15 501 030,00 Kč

Návrh řešení ochrany stávající vzrostlé zeleně, návrh ozelenění stavby a návrh
kompenzačních opatření (náhradní výsadby)

Návrh vegetačních úprav
Výběr vhodných dřevin pro návrh vegetačních úprav podél navrženého obchvatu silnice
II/303 se řídí stanovištními podmínkami (nadmořská výška, půdní poměry, vlhkost atd.),
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vlastnostmi druhu, navrhovanou funkcí, dostupností požadovaného výsadbového materiálu,
možnostmi následného managementu, ale také technologií zakládání. Při návrhu dřevinných
prvků byly upřednostňovány autochtonní druhy před druhy cizokrajnými a použitá
nomenklatura stromů a keřů byla sjednocena podle díla Klíč ke květeně ČR (Kubát 2002).
Stromové a keřové patro vymezí podél vybudované komunikace nové „funkční plošky“, které
se vzhledem budou lišit od svého okolí a které budou navazovat na sousední biotopy.
Procesy regenerace vzhledově obohatí a zvýší členitost zájmového území, povedou
k relativní stabilitě společenstva na ploškách až postupně splynou s okolní krajinnou matricí.
Nově vytvořené prostory budou kolonizovat živočichové, semena a spóry, které tam dříve
nebyly, tzn. projeví se imigrace do zájmové oblasti, zvýší se biotopická diverzita a současně i
diverzita druhová. Nesmíme však zapomenout, že v průběhu florogeneze mohou nově
vzniklé prostory současně kolonizovat i nebezpečné invazní druhy rostlin a živočichů, které
naopak musíme systematicky likvidovat.
Způsob výsadby
Návrh vegetačních úprav je zpracován jako výsadba kombinovaná (skupinová výsadba keřů,
solitery, jednořadá až víceřadá alej stromů) s použitím výpěstků (prostokořenné, s balem,
kontejnerové)3; u tříletých semenáčků minimálně 2x přesazované (výška 100-140 cm, Lkeř 2
x 100-140). Sazenice stromů s obvodem kmínku od 6 cm ve výšce 1 m od kořenového krčku
by měly být minimálně 2x přesazované (s balem nebo kontejnerové), s obvodem kmínku od
12 cm ve výšce 1 m od kořenového krčku by měly být přesazované minimálně 3x (s balem
nebo kontejnerové). U keřů, by měly být k výsadbě použity tříleté prostokořenné semenáčky
minimálně 2x přesazované, s 2-4 výhony o délce 70-90 cm (štítek s označením Lkeř 70-90).
Z důvodu zachování genetické rozmanitosti dřevin by měl původní genetický materiál
(sazenice) pocházet z dané oblasti, proto by měla být použita regionálně typická sadba4
(informace o původu dřevin poskytne školka). Před vlastní výsadbou by měly být u sazenic
keřů zkráceny výhony o 1/3 délky, tím se vytvoří lepší poměr mezi hmotou kořenů a
nadzemní částí a podpoří se větvení. Naopak u stromů v nadzemní části není vhodné
zakracování, protože by se nevytvořil hlavní kmen a docházelo by k nevhodnému větvení.
Příliš dlouhé kořeny je potřeba zakrátit u sazenic stromů i keřů. Kořeny by měly být ve
výsadbové jámě volně rozloženy a sazenice by měly být umístěné stejně vysoko jako na
předchozím stanovišti. Vysazené stromy by měly být zajištěny kůly výšky do 2 m. Vyvázání
zabrání kymácení kmene ve větru a potrhání jemných kořínků. Sazenice stromů s obvodem

3

Při výsadbě musíme být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené,
případně deformované, netrpí chorobami a škůdci. Velikost a větvení musí odpovídat druhu
dřeviny, jeho stáří a zapěstování, pěstitelskému tvaru. Výpěstek nebo svazek výpěstků musí
být označen štítkem, na kterém je uveden rodový a druhový název, pěstitelský tvar, počet
přesazení a způsob třídění.
4

U dřevin regionálního původu díky lepšímu přizpůsobení se klimatu a půdě jsou zpravidla
lepší ujímání i přírůstky.
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kmínku od 6 cm ve výšce 1 m od kořenového krčku by měly být ukotveny trojnožkou a
obaleny jutou. Ke každému keři by měl být zatlučen kolík výšky do 1 m pro jejich označení
při následné péči kvůli přerůstání plevelů. Individuální ochrana sazenic před okusem a
vytloukáním (poškození parožím, když si zvířata otírají lýčí) by měla být provedena u keřů
postřikem nebo nátěrem5. Sazenice stromů by měly být chráněny pružným trvanlivým
chráničem z drátěného nebo plastového pletiva a chemickým postřikem nad chráničem.
Chráničky ke stromům by měly mít výšku minimálně 1 m. Použitím mulčovacího materiálu po
výsadbě snížíme přehřívání, sléhavost a ztrátu půdní vlhkosti. V prvních letech po výsadbě
mulčováním výrazně potlačíme bujení ruderálních rostlin, čímž se sníží náklady na údržbu
spojenou s vyžínáním buřeně. Současně však mulčováním sazenic nebude docházet
k přirozené ochraně dřevin před větrem a narostlou buření, a to může přispět k jejich
špatnému růstu nebo úhynu. Jako mulč je možné využít kůru (finančně náročnější a
nevhodná do volné krajiny), slámu, pokosenou trávu nebo textílii.
Vysázené dřeviny by měly být po výsadbě důkladně zality, tj. minimálně 2x (10l na
strom a 5l na keř).
Bude-li výsadba realizována na obnažené plochy bez porostu je nutné vysét krycí plodinu,
která sníží zaplevelení a vytvoří příznivé mikroklima nad povrchem půdy. Krycí plodina, která
hustě pokryje půdu, neumožní invazi plevelů a škodlivých druhů. V jejím složení by měly
převládat málo agresivní druhy trav jako např. Festuca pratensis, Poa pratensis, Trisetum
flavescens a diploidní odrůdy “červeného jetele“ Trifolium pratense subsp. sativa. Výsadba
dřevin do nezapojeného porostu je náročnější na údržbu, zejména v období rozvojové péče,
kdy musí být odstraňovány ruderální byliny, které výsadbu zaplevelují. Při dalším ošetřování
porostu, jehož cílem je potlačení plevelů a konkurenčně silnějších komponent ve směsi a
podpora pomaleji se vyvíjejících druhů, následují v prvním roce seče ve dvouměsíčních až
tříměsíčních intervalech s odstraněním posekané travní hmoty. V dalších letech rozvojové
péče začíná 1. seč koncem června až začátkem července, 2. seč v pozdním podzimu. Je-li
zaznamenán příliš silný nárůst především trav, znamená to, že v půdě je ještě stále vysoká
zásoba N. Na ni pozitivně reagují nejvíce travní komponenty. Rozvoj bylin příznivě ovlivňují P
a K hnojiva.

Návrh výsadeb
V následujících tabulce je uveden přehled sadebního materiálu, vytypované úseky určené
pro výsadbu, doporučený spon dřevin a umístění ve výsadbovém pásu atd. Tento návrh je
však orientační vzhledem k fázi rozpracovanosti projektové dokumentace stavby a
z tohoto důvodu je nutné ho konkrétně specifikovat6 v příslušné prováděcí
dokumentaci stavby.
5

Použité chemické přípravky proti okusu a vytloukání by měly být na bázi křemenného písku
jako např. přípravky CERVACOL EXTRA, REPENTOL, REPELAN, NIVUS (vytloukání).
6

Upřesnění úseků, doplnění o počty sazenic, zpracování kartogramu výsadeb,
podrobný harmonogram prací při výsadbě a rozvojové péči, výkaz výměr, podrobný
harmonogram udržovacích prací v době udržovací péče, cenová kalkulace.
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PŘEHLED SADEBNÍHO MATERIÁLU
E3

E2

Acer platanoides L.

javor mléč

Cornus sanguinea L.

svída krvavá

Acer pseudoplatanus
L.
Acer pseudoplatanus

javor klen

Corylus avellana L.

líska obecná

javor klen

Crataegus laevigata (Poiret)
DC.
Crataegus monogyna Jacq.

hloh obecný

L. "LEOPOLDI"
Acer pseudoplatanus
L.
Betula pendula Roth.

Euonymus europaea L.

Fagus sylvatica L.

bříza bělokorá
(b.
buk lesní

hloh
jednosemenný
brslen evropský

Ligustrum vulgare L.

ptačí zob obecný

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Lonicera xylosteum L.

Quercus robur L.

dub letní

Rhamnus cathartica L.

zimolez obecný
(z. pýřitý)
řešetlák počistivý

Quercus robur L.

dub letní

"FASTIGIATA"
Sorbus aucuparia L.

jeřáb ptačí

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Ulmus glabra Huds.

jilm horský7

javor klen

VÝKAZ SAZENIC PRO JEDNOTLIVÉ ÚSEKY ZÁMĚRU STAVBY
ZAČÁTEK ÚSEKU - ULICE HAVLÍČKOVA (KM 0,000-0,545)

Dřevina

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm

8-10 cm

10-12 cm

2x přesazované
Základní spon (m)

Zastoupení
14-16 cm dřevin ve
výsadbě
3x přesazované
(%)

12-14 cm

Acer platanoides

9x9

9x9

15%

Acer pseudoplatanus
"LEOPOLDI"

12x12

12x12

22%

Acer pseudoplatanus
"ATROPURPUREUM“

12x12

12x12

Fagus sylvatica L.

12x12

Fraxinus excelsior

12x12

Quercus robur
"FASTIGIATA"
12x12

Pozn.: z našich druhů je proti grafióze nejodolnější.
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8%
10%

12x12

Tilia cordata

7

20%

15%
10%
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ULICE HAVLÍČKOVA-ULICE SMETANOVA (KM 0,545-0,915)

Dřevina

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm

8-10 cm

10-12 cm

2x přesazované

12-14 cm

14-16 cm

3x přesazované

Zastoupení
dřevin ve
výsadbě (%)

Základní spon (m)
Acer platanoides

9x9

Acer pseudoplatanus

9x9

12%
9x9

Acer pseudoplatanus
"ATROPURPUREUM“

8%
12x12

Betula pendula

6x6

12x12

Fagus sylvatica

5%
1%

12x12

10%

Fraxinus excelsior

12x12

5%

Quercus robur

12x12

15%

Sorbus aucuparia

6x6

6x6

Tilia cordata Mill.

3%

12x12

Ulmus glabra Huds.

25%
12x12

9%

Cornus sanguinea

1x1

1%

Crataegus laevigata

2x2

1%

Crataegus monogyna

2x2

1%

Euonymus europaea

1,5x1,5

2%

Ligustrum vulgare

1,5x1,5

2%

ULICE SMETANOVA-ULICE KOSTELECKÁ (KM 0,915-1,250).

Dřevina

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm

8-10 cm

10-12 cm

2x přesazované
Základní spon (m)

Acer platanoides

9x9

Zastoupení
12-14 cm 14-16 cm dřevin ve
výsadbě
3x přesazované
(%)
9x9

Acer pseudoplatanus

9x9

Betula pendula

10%
9x9

6x6

10%
2%

Fagus sylvatica

12x12

Fraxinus excelsior

12x12

Quercus robur

5%

12x12

Tilia cordata

15%
12x12

Ulmus glabra

7%

12x12
12x12

25%
15%

Crataegus laevigata

2x2

2%

Crataegus monogyna

2x2

2%

Euonymus europaea

1,5x1,5

2%

Ligustrum vulgare

1x1

2%

Rhamnus cathartica

1,5x1,5

3%
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ULICE KOSTELECKÁ-KONEC ÚSEKU (KM 1,250-2,280)

Dřevina

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm

8-10 cm

10-12 cm

2x přesazované

12-14 cm

14-16 cm

3x přesazované

Zastoupení
dřevin ve
výsadbě (%)

Základní spon (m)
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

9x9
9x9

Acer pseudoplatanus
"LEOPOLDI"
Betula pendula

9x9

5%

9x9
6x6

9x9

25%

6x6

5%

Fraxinus excelsior

12x12

Quercus robur
Sorbus aucuparia

10%

12x12
6x6

12x12
12x12

10%
10%

6x6

7%

Tilia cordata

12x12

12x12

10%

Corylus avellana

2x2

5%

Crataegus laevigata

2x2

2%

Euonymus europaea

2x2

3%

Lonicera xylosteum

1x1

3%

Rhamnus cathartica

1,5x1,5

5%

Harmonogram prací rozvojové péče (přehled)
V prvních letech po výsadbě je nutné věnovat vysazené dřevinné linii dostatečnou péči, která
povede k rychlému a kvalitnímu dosažení funkceschopného stavu. Intenzivnější péče se
předpokládá v prvních třech až pěti letech po výsadbě, kdy se musí provádět nezbytné
úkony k dosažení cílového stavu (sečení s likvidací travní hmoty, ožínání sazenic - omezíme
konkurenční tlak ruderálních a jiných rostlin, kontrola a opravy kolíků, kůlů, úvazů a ochran
proti zvěři, narovnání sazenic, zalévání v době přísušků -10 l na strom a 5 l na keř). K
podstatným zásahům při rozvojové péči náleží výchovný řez, jehož cílem je založit,
vytvarovat, zpevnit koruny u listnáčů nebo keřových tvarů listnáčů a získat přirozený a pevný
tvar u listnatých keřů. Výchovný řez se neprovádí u některých listnáčů jako např. břízy
/Betula spp./, dubů /Quercus spp./, buků /Fagus spp./ a všech ostatních, které se dodávají ze
školek s balem. Výchovný řez stromů v 2.-3. a případně dalších létech je zaměřen na
mírnější zkracování hlavních výhonů a odstraňování konkurentů. Vždy jsou odřezávané
suché, poškozené a nemocné části výhonů. Dřeviny se střídavým postavením pupenů na
větvi se řežou na vnější očko. U keřů se zkracují ve druhém a dalších létech pouze
nedostatečně silné výhony nebo ty, které vytvořily malý obrost. Dřeviny se řežou nebo
stříhají v době vegetačního klidu, na loňském dřevě kvetoucí keře po odkvětu. Špičáky a
keřové tvary stromů se zakracují a vyřezávají, aby vytvořily pevný, rovný a vysoký kmínek.
Obrost se zaštipuje během vegetace, když dosáhne délky 20-25 cm, zkrácení letorostu se
provádí na délku 10 - 15 cm. Práce opakují do té doby, než se dopěstuje požadovaná výška
kmene. Tvorba pravidelných kmenných tvarů dřevin v rozvolněné krajině nemusí být vždy
žádoucí a proto není nutné ji respektovat.
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Harmonogram prací udržovací péče (přehled)
Podle potřeby ožínání sazenic, kontrola a opravy kůlů, úvazů a ochran proti zvěři (mohou
časem zařezávat do kmenů) až následné odstranění, odstraňování poškozených a uschlých
částí dřevin, provádění udržovacího řezu, případně zmlazovacího řezu nebo probírky.
Navržená opatření:
V dalších stupních přípravy vyřešit problematiku biokoridoru spojujícího
biocentra 5-6 v ÚSES města Hronov z hlediska územního plánu.
Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci
mimolesních porostů dřevin.
V rámci dokumentace pro územní (stavební) řízení provést podrobnou
inventarizaci porostů přímo dotčených stavebními pracemi po zaměření, se
stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin.
Jednoznačně prokázat a doložit nezbytně nutný rozsah kácení v rámci přípravy
území na základě toho, že v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby
po zaměření porostů dřevin bude navrženo jen minimální kácení v ose trasy
v rozsahu minimálního manipulačního pásu.
Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase
obchvatu a v prostorech provozního zázemí pro jeho výstavbu realizovat
výhradně v období vegetačního klidu.
Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními
pracemi, které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat
zachovány.
Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice na základě projektu sadových
úprav ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve
skladebných a podpůrných prvcích ÚSES a na dalších vhodných plochách jako
kompenzace v území.
Při řešení protihlukých stěn vyloučit použití čirých materiálů k minimalizaci
nepříznivých vlivů záměru na volně žijící ptáky.

Vlivy na ekosystémy
V kontaktu se záměrem jsou následující prvky územního systému ekologické stability: lokální
biocentrum biocentrum č.5 a regionální biokoridor spojující lokální biocentra č.5 a č.6.
Biocentrum je upřesněno tak, že by záměr neměl zasahovat na jeho území. Trasa záměru
vede na pravé straně železniční tratě ve směru z Hronova. Problematika biokoridoru je
podrobně řešena u Vlivů na faunu
Ve výše uvedeném kontextu jsou navrhována následující opatření:
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Vyloučit zřizování manipulačních ploch a zařízení staveniště v rámci
vymezených skladebných prvků ÚSES, nacházejících se v kontaktu (kolizi)
s trasou obchvatu. V těchto polohách (úsecích) preferovat realizaci silničního
tělesa „v ose“ a tuto podmínku promítnout do zadávací dokumentace v rámci
výběrového řízení na zhotovitele záměru.
Během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do
prostorů niv a mokřadů.
V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout ochranné prvky před
kontaminací prostorů skladebných prvků ÚSES z provozu komunikace
(sedimentační jímky, vybavené lapoly či jinými předčisticími zařízeními), zajistit
realizaci zesílených svodidel pro úseky překonávající vodní toky, nivy či
nacházejícími se v kontaktu s vodními toky a vodními plochami.

Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou
totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno:
Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav)
všechny plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace
území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin.
Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně velký. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

1.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Je zcela nesporné, že uvažovaný záměr přinese zásah do krajiny.
Uvažovaný záměr je v celém rozsahu veden intravilánem města s různým funkčním využitím.
Uvažovaný záměr přinese do krajinného prostoru větší dimenze, dlouhé přímé nebo křivkové
technické linie, přinese velké zemní práce a mostní stavby. Stane se v krajině prostorovým
předělem, který představuje zásah do rázu krajiny nejenom svou hmotou a dimenzí, ale také
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hlukem z provozu, pozorovatelným pohybem na silnici a pohybem světel v nočních
hodinách.
Ve vyhodnocení zásahu stavby do krajinného rázu je však nutno vzít v úvahu, že se zde
v současné době vyskytují obdobné stavby ve formě silnic a železnic. Uvažovaný záměr
převezme část zatížení stávajících silnic.
Ovšem vzhledem k požadavkům ČSN 73 6380 Železniční přejezdy je nutné křížení
s Červenokosteleckou ulicí řešit jako mimoúrovňové a z tohoto důvodu se záměr nutně
dostává do nadzemní liniové podoby. Zde se jedná o most o délce 365 m s délkou
přemostění 298,6 m o 10 polích a 30 m rozpětí. Vlivy tohoto technického díla na krajinu lze
považovat za klíčové. Lze očekávat jejich další zvýšení vlivů vzhledem k možné nutnosti
instalace protihlukových opatření v prostoru přemostění.

Prostor mimoúrovňového křížení záměru s ulicí Čevenokosteleckou

Vlivy násypu silnice a silničního mostu na krajinu během výstavby – na příkladu dálnice D11
u Praskačky
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Vlivy násypu silnice a silničního mostu na krajinu po zatravnění – na příkladu dálnice D11 u
Chlumce n. C.

Charakter vlivu delšího přemostění na krajinu a krajinný ráz lze ilustrovat na příkladu
mimoúrovňového napojení „Hypertesca“ v Hradci Králové.

Další znatelné vlivy na krajinu lze očekávat v prostoru navržené atypické protihlukové stěny.
Tyto vlivy je nutno řešit v kontextu okolní zástavby, která bude touto stěnou chráněna.
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Křižovatka záměru s ulicí Havlíčkova – prostor předpokládané atypické protihlukové stěny.

Chráněná zástavba v ulici Havlíčkova
V kapitolr Krajina jsou identifikovány hlavní přírodní a kulturně historické hodnoty tohoto
prostoru. Uvažovaný záměr bude mít vliv různé velikosti na rysy a hodnoty uvedené v § 12
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ve vyhodnocovací tabulce je pro velikost vlivu použita následující stupnice :
-

vliv nulový

-

vliv malý
vliv střední
vliv silný
vliv velmi silný
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Dotčený krajinný prostor:
Ukazatel

velikosta vlivu

vliv na přírodní hodnoty (rozptýlená zeleň)

střední

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

malý

vliv na zvláště chráněné části přírody

malý

vliv na kulturní a historické hodnoty

nulový

vliv na estetické hodnoty

malý

vliv na kulturní dominanty

nulový

vliv na harmonické měřítko

malý

vliv na harmonické vztahy

malý

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, nakolik uvažovaný záměr zasáhne do identifikovaných
hodnot. Celkově lze vliv označit jako malý. Ve stupnici velikosti vlivu byl použit maximálně
stupeň střední, stupně silný a velmi silný nebyly použity vůbec.
Harmonické měřítko krajiny je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby
krajiny (celku) s měřítky staveb, zařízení a stop hospodářské činnosti (prvků). Uvažovaný
záměr přinese do krajiny dlouhé rovné nebo mírně zakřivené úseky, které zde dosud nebyly.
S ohledem k opatřením stanoveným ke zmírnění tohoto vlivu lze zásah do krajiny označit
jako malý.
Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do určité míry subjektivní. Změna
oproti současnému stavu, kterou přinese uvažovaný záměr, není rozhodně z hlediska vlivu
na krajinný ráz pozitivní, nicméně je v posuzované krajině akceptovatelná. Silnice by po
svém uvedení do provozu vnese do krajiny i pozitivní prvky krajinné scény, například
stromořadí a ozeleněné svahy.
Celkově lze vlivy uvažovaného záměru na krajinu a krajinný ráz (kromě přemostění
Červenokostelecké ulice a atypické protihlukové stěny) uvažovat jako velmi obdobné vlivům
nedávno dokončeného záměru „Přeložka silnice II/303 Police n. M.“, které lze hodnotit jako
velmi malé.
Jedinými kritickými prvky jsou přemostění Červenokostelecké ulice a atypická protihluková
stěna.
V dalším stupni přípravy záměru bude nezbytné zpracovat detailní projekt přemostění
Červenokostelecké ulice, stanovit rozsah a charakter protihlukových stěn (délka, výška, tvar,
materiál) a projekt vegetačních úprav tělesa silnice. Doporučují se výsadby stromořadí nebo
skupin stromů k patě násypů a výsadby keřů na svahy násypů.
Po výše uvedeném upřesnění doporučujeme následující podmínku pro snížení vlivů na
krajinný ráz:
Po upřesnění technického řešení přemostění Červenokostelecké ulice (násypy,
opěrné zdi, výšky, barevné řešení), rozsahu a charakteru protihlukových stěn
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(délka, výška, tvar, materiál, barevné řešení), a vegetačních úprav tělesa silnice
zpracovat detailní studii vlivů na krajinný ráz pro úseky přemostění
Červenokostelecké ulice a atypické protihlukové stěny s cílem minimalizovat
vlivy na krajinu a krajinný ráz a zajistit soulad navržené stavby s prvky
historické zástavby. V případě potřeby zpracovat vizualizaci konečného stavu
dotčených prostorů.
Ovlivnění celkového panoramatu města Hronov
Z hlediska stávajícího stupně rozpracovanosti návrhu záměru lze konstatovat, že z hlediska
celkového výhledu na krajinu města Hronova k významnému ovlivnění nedojde.
Sporná místa byla identifikována v prostoru přemostění Červenokostelecké ulice a atypické
protihluková stěny. Vzhledem k poměrně velké délce mostu 365 m a předpokládáné
maximální výšce cca 5 – 6 m ani zde z hlediska celkového výhledu na krajinu města
Hronova k významnému ovlivnění nedojde. Atypická protihluková stěna bude vnímána
v kontextu blízké chráněné obytné zástavby, pro jejíž ochranu bude realizována a zároveň
bude významně nižší než tato zástavba, takže ani zde k významnému ovlivnění nedojde.
Pro snížení detailních (blízkých) vlivů na krajinu a zajištění souladu uvažovaného záměru s
prvky historické zástavby byla stanovena příslušná podmínka.
V další přípravě záměru je pak nutno zajistit následující doporučení:
Zajistit sadové úpravy okolí nového silničního tělesa na základě komplexního
projektu začlenění nové silnice do krajiny, včetně zásady uplatnění zeleně
k patám náspů v pohledově exponovaných polohách a skupinové dosadby
k mostním objektům.
Preferovat subtilní, lehké mostní konstrukce na úkor konstrukcí s mnoha
podpěrami.
Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý, subjektivní.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Navržená stavba obchvatu je umístěna za okraj městské bytové zástavby, které se fakticky
dotýká pouze v úseku křižovatky ul. Nádražní, ul. Havlíčkovy, v celé délce ul. Štefanikovy a
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křižovatky ul. Smetanovy. Za přemostění Metuje zasahuje nová komunikace do zahrádek v
zadním traktu obytných domů. Kromě bytové zástavby se stavba dotýká objektů skladů a
drobných provozoven přímo ležících v trase v úseku mezi Rubenou a nádražní budovou ČD,
které bude nutno odstranit. V úseku mezi křižovatkou ul. Havlíčkovy a Smetanovy bude
nutno odstranit objekt trafostanice ležící přímo v křižovatce ul.Havlíčkovy a dva částečně
zděné objekty sloužící jako dřevník a kolna k bytovému domu č.p. 326. V areálu garáží bude
zcela odstraněn blok deseti garáží a u vedlejšího bloku budou odbourány tři krajové.
V dalším garážovém areálu v km 0.750 bude odbouráno 10 garáží z bloku přivráceného
k železniční trati k nimž bude novým silničním tělesem znemožněn příjezd. V navazujícím
úseku nová komunikace zruší stávající ul. Štefanikovu, která vede podél rodinných domků
k areálu garáží. V tomto úseku trasy je navržen souběh s tratí ČD se vzdáleností os 10 m.
I přes minimální odstup od trati ČD komunikace s pravostranným chodníkem si vyžádá
zásah do pozemků předzahrádek a to v pruhu s max. šířkou 2,5 m. Posunem plotové čáry
dojde i k demolici garáže u č.p.314. Vjezdy na pozemky rodinných domků budou upraveny
z nové komunikace přes chodník. Areál garáží má hlavní přístupovou komunikaci vedenou
z ul.Riegrovy. Z nové komunikace bude umožněn sjezd ke garážím. Přestavbou křižovatky
s ul. Smetanovou dojde k demolici nebytového stavebního objektu p.č. 287/4 u sportovního
areálu. V úseku mezi ul. Smetanovou a Červenokosteleckou bude zrušen blok ze šesti
řadových garáží. Stávající místní komunikace š. 3 m procházející tímto územím bude
zachována včetně mostu přes Zbečnický potok. V úseku od ul. Smetanovy po Zbečnický
potok bude tato komunikace přeložena do paty nového tělesa. V úseku od křižovatky s ul.
Padolí po napojení na ul. Jungmanovu v KÚ budou dotčeny zahrady zahrádkové kolonie na
pravém břehu Metuje a bytové domy podél ul. Jungmanovy budou stavbou dotčeny
záborem části pozemků v zadním traktu a zrušením příjezdové cesty podél tratí ČD, která
slouží k obsluze pozemků a jako příjezd k provizorním garážím. Výstavba komunikace
ovlivní možnosti využívání těchto pozemků. Komunikace je zde vedena s nadvýšením 1,5 –
2,0 m na betonové opěrné zdi. Pozemky jsou přístupné z domů. Jako nouzový přístup bude
upraven společný sjezd z komunikace.
V ZÚ přeložky v ul. Náchodské směrové vedení trasy mezi Rubenou a čerpací stanicí PHM
omezí provoz expediční vrátnice Rubeny. Vedení trasy kolem vrátnice směrovým obloukem
omezí výhled vyjíždějících vozidel a přiblížením vozovky k bráně vrátnice bude zcela
znemožněno odbočení z komunikace ze směru od Broumova. Řešení vjezdu vybudováním
samostatné příjezdové komunikace by si vyžádalo přemístění vrátnice a změnu systému
vnitrozávodní komunikace. V projektu navržené řešení využívá pro expedici pouze hlavní
vrátnici a uzavřená současná expediční vrátnice bude ponechána jako nouzová. Pro pojezd
a odstavování vozidel u expedice bude rozšířen pozemek závodu o část pozemku p.č. 401/1
Plocha 1100 m2 bude zpevněna konstrukcí s krytem z asfaltového betonu, odvodněna a
oplocena. V prostoru hlavní vrátnice bude nutné pro bezpečnost zaměstnanců upravit křížení
pěšího provozu s provozem vozidel na vjezdu a výjezdu. Přestavbou části chodníku s
bezpečnostním zábradlím a vyznačením přechodu v místě vymezeným samostatnými
závorami na vjezdu a výjezdu bude bezpečnost zajištěna.
Realizací oznamovaného záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
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Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný, pokud se při stavbě nevyskytnou
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.
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II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

Z výše uvedeného je patrné, že za nejvýznamnější lze považovat vliv na povrchové a
podzemní vody. Z hlediska podzemních vod prostých lze konstatovat, že v případě
respektování požadovaných ochranných opatření v koncovém úseku trasy přeložky silnice,
by vznikla moderní ekologicky zabezpečená komunikace, jejíž realizace by byla z hlediska
ochrany podzemních vod prostých oproti stávajícímu stavu výrazně pozitivním posunem
Z hlediska ovlivnění podzemních vod minerálních je možné daný záměr ve svých důsledcích
hodnotit spíše negativně.
Míru ohrožení povrchových vod (tj. zejména vod řeky Metuje) nově vedeným a posuzovaným
úsekem přeložky silnice II/303 v porovnání s vedením stávajícího úseku hodnotit přibližně ve
stejné úrovni – výrazně pozitivněji však bude možné hodnotit posuzovanou komunikaci
obchvatu oproti stávajícímu uspořádání komunikace v případě, že budou respektována a
realizována veškerá doprovodná opatření na ochranu povrchových vod a současně se
podaří nalézt ekologicky nezávadný způsob likvidace splaškových odpadních vod svedených
z komunikace samostatnou silniční kanalizací.
Jako středně významné lze hodnotit vlivy spojené s kácením dřevin rostoucích mimo les,
k tomuto vlivu jsou navržena kompenzační opatření.
Předpokládá se snížení vlivů v oblasti dopravních úrazů a významné zlepšení imisní a
hlukové situace u obytné zástavby situované podél stávající silnice II/303 vedoucí centrální
částí města Hronova..
Přehled jednotlivých vlivů:
Hodnocení vlivů na obyvatelstvo:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
podlimitní

Pravděpodobnost vlivu

Vždy od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na ovzduší:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv poměrně složitý vzhledem k širokému spektru
emitovaných škodlivin, malý až nevýznamný, hluboce
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podlimitní
Pravděpodobnost vlivu

Od uvedení záměru do provozu

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů hluku:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V bezprostředním okolí záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic prakticky nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv významný, technicky bezpečně eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Vždy během provozu záměru

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv trvalý. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na vodu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na odvodnění oblasti.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu.

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně velký, technicky dobře eliminovatelný. Vliv
jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během trvání záměru, během provozu záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Vliv na odvodnění oblasti-trvale. Odtok splachových vod
v době srážek. Vliv vratný.

Hodnocení vlivů na půdu:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru – vliv na zábor půd.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru trvalý. Po ukončení existence
záměru technicky do určité míry vratný.

Hodnocení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.
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Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv malý. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Nevratný.

Hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru a nejbližším okolí.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně velký. Vliv složitý.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný.

Hodnocení vlivů na krajinu a krajinný ráz:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V širším území.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný. Vliv složitý, subjektivní.

Pravděpodobnost vlivu

Během existence záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během existence záměru. Vratný, technicky částečně
eliminovatelný.

Hodnocení vlivu na hmotný majetek a kulturní památky:
Kritérium

Hodnocení

Rozsah vlivu

V prostoru záměru.

Povaha vlivu vzhledem
přesahování st. hranic

Přesahování st. hranic nepřichází v úvahu

Velikost a složitost vlivu

Vliv středně významný, pokud se při stavbě nevyskytnou
archeologické nálezy. Vliv jednoduchý.

Pravděpodobnost vlivu

Během výstavby záměru.

Doba trvání, frekvence a vratnost

Během výstavby záměru.
Nevratný.
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Možnosti přeshraničních vlivů
Možné významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranici nepřipadají v úvahu.

III.

Charakteristika enviromentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech

Možnost vzniku havárií
Při provozu navrhované silnice II/303 je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel,
případně vyjetím vozidel z vozovky. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či podobné nebezpečné látky. Z hlediska
ochrany vod je největším potenciálním nebezpečím havarijní únik látek škodlivých vodám.
Tyto látky mohou být v kapalné formě nebo ve formě tuhé, ale ve vodě rozpustné.
S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného požáru havarovaného vozidla či
jeho nákladu.
Dopady na okolí
Důsledkem havárie vozidla může být kontaminace půdy, povrchové vody a horninového
prostředí a následně podzemních vod.
Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat v případě autohavárie v kombinaci se
vznikem požáru vozidla či jeho nákladu. Jedná se však vždy o lokální záležitost s přímým
vlivem na bezprostřední okolí, kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor.
Preventivní opatření
Pro zabránění úniku havarovaného vozidla mimo prostor komunikace bude obchvat vybaven
svodidly na příslušných místech dle technických norem.
V místech zaústění kanalizace do vodotečí budou zřízeny záchytné jímky s hradítky, které
umožní zabránit kontaminaci vod při případné havárii vozidel na obchvatu.
Následná opatření
Nepožadují se.
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IV.

Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Fáze přípravy:
1)

V dalších stupních projektové přípravy stanovit konkrétní místa, nádoby a systém pro
sběr, odvoz a zneškodnění odpadů kategorie N a pro ostatní látky škodlivé vodám ze
všech uvažovaných aktivit v rámci výstavby.

2)

V dalším stupni projektové přípravy stavby zpracovat podrobnou hlukovou studii se
zaměřením na přesný rozsah a konkrétní technické parametry navržených
protihlukových stěn, především protihlukové stěny č. 3, která vyžaduje atypické
provedení a rozsah a konkrétní technické parametry protihlukových opatření na
objektech.

3)

Při řešení protihlukých stěn vyloučit použití čirých materiálů k minimalizaci
nepříznivých vlivů záměru na volně žijící ptáky.

4)

V dalším stupni projektové dokumentace přesně specifikovat rozsah a umístění
dotčení ochranného pásma lesa v prostoru zárubní zdi a k tomu doložit souhlas
příslušného orgánu státní správy lesů (MÚ Náchod).

5)

V rámci přípravy záměru respektovat podmínky „Ozřejmení geologických,
hydrogeologických a vodohospodářských poměrů území“, které je přílohou
dokumentace EIA.

6)

V rámci další části projektové přípravy řešit systém svedení srážkových vod na
základě hydrotechnických výpočtů, tento systém projednat se správcem toku,
v případě potřeby řešit akumulaci (jímky, suché poldry) případně zasakování pro
zachycení přívalových srážkových vod.

7)

Vliv na povrchové vody eliminovat vhodnými projekčními a realizačními opatřeními
s přijetím účinného a funkčního havarijního plánu zkolaudované stavby se
zapracováním činností regionálních záchranných jednotek.

8)

V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
oplachu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť, včetně návrhu
zařízení na mytí vozidel.

9)

V dalších stupních projektové dokumentace bude řešeno zabezpečení stavenišť proti
úniku nebezpečných látek.

10)

Splachové vody ze silnice je nutné v každém případě zbavit nežádoucích příměsí
pevných a ropných látek na odlučovačích a po té lze zvážit způsob jejich likvidace v úvahu připadá vypouštění vyčištěné odpadní vody do povrchové vody řeky Metuje,
jejich zásak do vod podzemních, tj. především zásak do 1. mělké zvodně, případně
jejich sedimentace v těsněném recipientu – retenční nádrži s možností jejich další
úpravy a kontroly.

11)

Jak s ohledem na spád terénu i nivelety posuzované komunikace, tak i s ohledem na
hygienickou ochranu území, bude nejvhodnějším místem likvidace odpadních vod
z komunikace oblast při počátku trasy (ZÚ).

12)

místě a způsobu likvidace splachových vod z posuzovaného úseku přeložky
komunikace bude nutné rozhodnout na základě podrobného hydrogeologického a
hydro - ekologického průzkumu a to zejména ve vztahu k možnému ohrožení
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struktury minerálních vod na dalším toku řeku Metuje, tj. prostoru minerálních zdrojů
lázní Běloves.
13)

U samostatné silniční kanalizace lze doporučit zabezpečení koncové části této
kanalizace možností uzavření kanalizační (kanalizačních) větve (větví) v koncové
(koncových) šachtě (šachtách) v případě významnější ekologické havárie na
příslušném úseku komunikace. Pro zajištění funkčnosti těchto opatření je však nutno
zpracovat havarijní plán realizované stavby, kde bude m.j. stanovena organizace
příslušná ke kontrole, údržbě a fyzické uzávěře koncových šachet kanalizace.
Nákladnějším řešením může být automatický elektronický uzávěr šachet pomocí
osazených indikátorů ropných látek.

14)

V dalších stupních přípravy vyřešit problematiku biokoridoru spojujícího biocentra 5-6
v ÚSES města Hronov z hlediska územního plánu.

15)

V rámci dokumentace pro územní (stavební) řízení provést podrobnou inventarizaci
porostů přímo dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením priorit
ochrany a náhrady dřevin.

16)

Do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území
nejdříve ke konci období vegetačního klidu z důvodu omezení vlivů na prostory
reprodukce populací volně žijících živočichů.

17)

V rámci prováděcí projektové dokumentace stavby po zaměření porostů dřevin
navrhnout minimální kácení v ose trasy jen v rozsahu minimálního manipulačního
pásu, zejména v prostorech překonávání prvků ekologické stability krajiny, po
podrobném zaměření výsledné trasy průchodnosti územím.

18)

Veškerá zařízení staveniště navrhnout a realizovat s ohledem na lokalizaci
mimolesních porostů dřevin.

19)

Jednoznačně prokázat a doložit nezbytně nutný rozsah kácení v rámci přípravy
území na základě toho, že v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby po
zaměření porostů dřevin bude navrženo jen minimální kácení v ose trasy v rozsahu
minimálního manipulačního pásu.

20)

Veškerá odůvodněná (jednoznačně nevyhnutelná) kácení dřevin v trase obchvatu a
v prostorech provozního zázemí pro jeho výstavbu realizovat výhradně v období
vegetačního klidu.

21)

Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními pracemi,
které podle doložení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat zachovány

22)

Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice na základě projektu sadových úprav
ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve skladebných
a podpůrných prvcích ÚSES a další kompenzace v území.

23)

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout ochranné prvky před kontaminací
prostorů skladebných prvků ÚSES z provozu komunikace (sedimentační jímky,
vybavené lapoly či jinými předčisticími zařízeními), zajistit realizaci zesílených
svodidel pro úseky překonávající vodní toky, nivy či nacházejícími se v kontaktu
s vodními toky a vodními plochami.

24)

Po upřesnění technického řešení přemostění Červenokostelecké ulice (násypy,
opěrné zdi, výšky, barevné řešení), rozsahu a charakteru protihlukových stěn (délka,
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výška, tvar, materiál, barevné řešení), a vegetačních úprav tělesa silnice zpracovat
detailní studii vlivů na krajinný ráz pro úseky přemostění Červenokostelecké ulice a
atypické protihlukové stěny s cílem minimalizovat vlivy na krajinu a krajinný ráz a
zajistit soulad navržené stavby s prvky historické zástavby. V případě potřeby
zpracovat vizualizaci konečného stavu dotčených prostorů.
25)

Zajistit sadové úpravy okolí nového silničního tělesa na základě komplexního projektu
začlenění nové silnice do krajiny, včetně zásady uplatnění zeleně k patám náspů
v pohledově exponovaných polohách a skupinové dosadby k mostním objektům.

26)

Preferovat subtilní, lehké mostní konstrukce na úkor konstrukcí s mnoha podpěrami.

Fáze výstavby
1)

Citlivě stanovit místa přechodných deponií půdy, výkopových materiálů respektive
materiálů z demolic; preferovat systém bez meziskládek; deponie skrývkových
materiálů, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky
budou osety travinami, aby nedošlo k zaplevelení pozemků.

2)

Během výstavby postupovat dle Metodického návodu odboru odpadů pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP, Praha, leden
2008).

3)

V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby (evidence odpadů) a doložit způsob jejich využití a
odstranění.

4)

Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb., tj.
zejména omezení hlučných prací na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových
limitů pro stavební práce dle uvedeného nařízení.

5)

Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu
zemních prací.

6)

Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.

7)

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět skrápění
plochy staveniště.

8)

Při skrývce, manipulaci se suchými substráty a při dopravě je třeba vhodnými
technickými opatřeními (skrápění, zatravnění dočasných skládek zemin,
zaplachtování přepravních vozidel) minimalizovat sekundární prašnost.

9)

Před zahájením stavebních prací provést zaměření hladin podzemní vody u studní a
objektů měření hladin v okolí plánované trasy a provést též vzorkování několika
vybraných objektů.

10)

Zařízení stavenišť budou vybavena dostatečným množstvím chemických WC;
v případě jiného řešení likvidace splaškových vod bude předložen příslušným
vodohospodářským orgánům návrh na řešení jejich likvidace.

11)

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek; v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto
účelům.
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12)

Pro fázi vlastní realizace výstavby posuzované přeložky je nutné do násypových těles
a konstrukčních vrstev používat ekologicky nezávadné materiály, zabezpečit
staveniště proti úniku vodě a půdě nebezpečným látkám, provádět pravidelnou
preventivní kontrolu stavebních mechanizmů se zaměřením na možný únik výše
uvedených látek - stavební mechanismy čistit na k tomu určených zpevněných
plochách opatřených usazovací jímkou s nornou stěnou - opatření zahrnující
znečištění vod musí být náplní plánů organizace výstavby - při stavebních pracích
zamezit kontaminaci půdy a tím i podzemních vod - příslušnému
vodohospodářskému orgánu doložit způsob zneškodnění veškerých odpadních vod
vzniklých v průběhu výstavby, jež musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění - realizovat technická opatření minimalizující možnost
kontaminace vod apod.

13)

Během výstavby musí být sejmuta ornice a podorniční vrstva. Tyto budou využity v
dalších fázích výstavby k rekultivacím zářezů, násypů a dočasně zabraných ploch,
resp. s nimi bude naloženo v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.

14)

Odkryté plochy musí být rekultivovány co nejrychleji, aby nedocházelo ke zbytečným
erozním projevům a související prašnosti a splachům horninových materiálů do
vodotečí.

15)

Zařízení staveniště navrhovat přednostně na ostatních plochách, přesuny hmot
provádět po stávajících komunikacích nebo v trase budované silnice.

16)

Ve fázi výstavby respektovat ČSN DIN 18920 k zajištění ochrany stromů, porostů a
ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

17)

Vyloučit zřizování manipulačních ploch a zařízení staveniště v rámci vymezených
skladebných prvků ÚSES, nacházejících se v kontaktu (kolizi) s výslednou trasou.
V těchto polohách (úsecích) preferovat realizaci silničního tělesa „v ose“ a tuto
podmínku promítnout do zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na
zhotovitele záměru.

18)

Během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do prostorů
niv a mokřadů.

19)

Důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území (sadových úprav) všechny
plochy zasažené stavebními pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření
alergenních plevelů a invazních rostlin.

Fáze provozu
1)

Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice.

2)

Po uvedení záměru do provozu provést měření hladin hluku v chráněném venkovním
prostoru a chráněném venkovní prostoru staveb. V případě zjištění možného
překročení limitů hladin hluku provést dodatečná nápravná opatření.
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Kompenzační opatření
1)

Realizovat náhradní výsadbu podél nové silnice na základě projektu sadových úprav
ve vazbě na začlenění do krajiny, s přednostním uplatněním výsadeb ve skladebných
a podpůrných prvcích ÚSES a na dalších vhodných plochách jako kompenzace v
území.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
- literární údaje (viz seznam literatury)
- terénní průzkumy
- osobní jednání
Problematika emisí a imisí byla zpracována dle metodiky Symos 97. Problematika vlivů
zápachu vlastním modelem
Problematika hluku byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy – VÚVA Praha s pomocí programu Hluk+, verze 7.16 profi.
Základním metodickým podkladem pro hodnocení zdravotních rizik v České republice patří
např. Metodický pokyn odboru ekologických rizik a monitoringu MŽP ČR k hodnocení rizik
č.j. 1138/OER/94, Vyhláška MZ č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka, Manuál prevence v lékařské praxi díl
VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem
Praha a metodický návod „Zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik v činnosti
HS“ schválený dne 6.9.2001 Hlavním hygienikem ČR pro interní potřebu hygienické služby.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly použity
standartní metody založené na rešerši dostupných archivních materiálů např. v ČGS –
Geofond, ČHMÚ, proběhla terénní šetření.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000,
Mapa GŠ 1 : 50 000, Vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000, Základní hydrogeologická
mapa 1 : 200 000 a katastrální mapa M 1 : 2 880, územní plán v M 1 : 5 000
Seznam použité literatury
WHO : Guidelines for Community Noise, 1999
Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I.část –
teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 – 175
Havránek J. a kol.: Hluk a zdraví, Avicenum Praha, 1990
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok
1997, SZÚ Praha, 1998
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 3 „Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku“ – odborná zpráva za rok
2000, SZÚ Praha, 2001
SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu
prostředí – subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k venkovnímu
a vnitřnímu ovzduší“ – odborná zpráva za rok 2000, SZÚ Praha, 2001
WHO: Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, MŽP ČR 1996
Samet JM, Dominici F, Curriero FC, et al. Fine particulate air pollution and mortality in 20
U.S. cities 1987-1994. N Engl J Med 2000, 343 : 1742-1799.
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WHO : Guidelines for Air Quality, Geneva 1999
WHO : Air Quality Guidelines for Europe, second edition, 2000
Aunan, K: Exposoure-response Functions for Health Effect of Air Pollutants Based on
Epidemiological Findings, Report 1995:8, University of Oslo, Center for International Climate
and Enviromental Research
ČHMÚ : Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2004, ČHMÚ Praha 2005
WHO : Enviromental Health Criteria No.188, Nitrogen oxides,2nd edition, 1997
KRÖBL, L.: Stav a očekávaný vývoj produkce emisí škodlivin z výfukových plynů motorových
vozidel, ÚVMV Praha, 1995
LIBERKO, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Praha, 1991
Metody výpočtu a právní aspekty rozptylových studií v ochraně ovzduší, Finish Pardubice,
1994
MÍCHAL. I. A KOL.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR Praha, 1991
ŘÍHA, J.: Vliv investic na životní prostředí (Teorie a metodologie procesu E.I.A.), ČVUT
Praha, 1992
VORÁČEK V. A KOL.: Rukověť EIA hodnocení vlivů na životní prostředí, Praha 1993
Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v r. 2005, Ředitelství silnic a dálnic Praha,
2006
Územní plán města Hronov
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
prognózou s přesností danou současnými znalostmi. Podle toho je k nim třeba také
přistupovat.
Přitom při praktickém ověřování těchto metod je možno nalézt chybu do 25 % u modelování
ovzduší a do 2 dB u hluku.
Pro uvažovaný záměr nebylo provedeno zaměření terénu, technické podklady byly
zpracovány na základě mapových podkladů v měřítku 1 : 5 000.
S ohledem na stav přípravné dokumentace stavby (zatím jen investiční záměr, studie) byly
pro vypracování Dokumentace provedeny kvalitativní biologické průzkumy v období září
2007 – listopad 2008.
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ČÁST E - Porovnání variant řešení záměru
Oznamovatel nepředpokládá více variant řešení záměru.
Byly řešeny výpočtové varianty v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů hluku, které jsou popsány u
přísl. kapitol.
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ČÁST F - Závěr
Z hodnocení provedeného v Rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované silnice II/303 včetně
navržených protihlukových opatření nepovede k překročení platných hlukových limitů v okolí
posuzované komunikace.
V místě plánované silnice II/303 se z hlediska provedeného biologického posouzení
nenalézají žádné chráněné druhy dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Návrh nepředpokládá žádný významný zásah do lesní zeleně, zásahy do mimolesní zeleně
jsou středně významné.
Vlivy na vodu jsou významně eliminovány rozsáhlými a nadstandardními podmínkami
stanovenými v rámci zpracování dokumentace.
Výstavba záměru nebude mít žádný vliv na kulturní památky.
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že vybudování oznamované silnice II/303
povede k významnému snížení imisí a hladin hluku u obytné zástavby podél stávající silnice
II/303 a k podstatnému zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení počtu
dopravních úrazů především cyklistů a chodců.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru II/303 Hronov - obchvat na životní
prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí,
zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území.
Za podmínek, které jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. lze doporučit realizaci uvažovaného
záměru.
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ČÁST G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Oznamovaný záměr představuje novostavbu silnice 2. třídy II/303 v kategorii MS -/10,0/50 o
délce 2,3 km včetně křižovatek a mostních objektů. Součástí záměru je i přeložka
komunikace 3. třídy III/3034 v kategorii MS -/6,5/30 o délce 0,39 km.
Staničení obchvatu začíná v ulici Náchodské při J okraji města, následně v prostoru drážních
objektů v železniční stanici Hronov se trasa přeložky přimyká k trati ČD, v jejímž souběhu
pokračuje až do konce úseku obchvatu, který se nachází při S okraji města v ulici
Jungmannově.
Návrh obchvatu předpokládá realizaci 3 výraznějších mostních objektů a to v km 1,150 –
most přes Zbečnický potok, v km 1,263 nadjezd nad silnicí II/567 na Červený Kostelec v ulici
Kostelecké a v km 1,880 most přes řeku Metuji.
Vybudováním obchvatu silnice II/303 dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, ke snížení rizika střetů vozidel s chodci a cyklisty na stávající silnici II/303
a k celkovému snížení dopravní zátěže v centru města Hronova nadměrně zatíženého
současnou dopravou po silnici II/303.
Zvýšením bezpečnosti dopravy lze očekávat snížení četnosti havárií vozidel a tím i snížení
možnosti úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod.
Z hodnocení provedeného v Rozptylové studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
Z hlediska vlivu na obyvatele lze konstatovat, že provedení plánované silnice II/303 včetně
navržených protihlukových opatření nepovede k překročení platných hlukových limitů v okolí
posuzované komunikace.
V místě plánované silnice II/303 se z hlediska provedeného biologického posouzení
nenalézají žádné chráněné druhy dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Návrh nepředpokládá žádný významný zásah do lesní zeleně, zásahy do mimolesní zeleně
jsou středně významné.
Vlivy na vodu jsou významně eliminovány rozsáhlými a nadstandardními podmínkami
stanovenými v rámci zpracování dokumentace.
Výstavba záměru nebude mít žádný vliv na kulturní památky.
Z hlediska vlivů na obyvatele lze konstatovat, že vybudování oznamované silnice II/303
povede k významnému snížení imisí a hladin hluku u obytné zástavby podél stávající silnice
II/303 a k podstatnému zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení počtu
dopravních úrazů především cyklistů a chodců.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru II/303 Hronov - obchvat na životní
prostředí, je možno konstatovat, že návrh splňuje požadavky ochrany životního prostředí a
zdraví obyvatel a není v kolizi s navrhovaným funkčním využitím území. Za podmínek, které
jsou uvedeny v rámci kapitoly D.IV. dokumentace lze doporučit realizaci uvažovaného
záměru.
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ČÁST H - Přílohy
1.

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací

2.

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

3.

Hluková studie

4.

Posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví – autorizovaný protokol

5.

Rozptylová studie

6.

Biologické posouzení

7.

Ozřejmení geologických, hydrogeologických a vodohospodářských poměrů území

8.

Hodnocení vlivů na krajinu (krajinný ráz)

9.

Fotodokumentace

10. Situace záměru M 1 : 6 000
Datum zpracování dokumentace: 10.01.2009
Jméno, příjmení, adresa a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na
zpracování dokumentace:

RNDr. Vladimír Ludvík – zpracovatel dokumentace
- držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle §19 a §24 zák. č.
100/2001 Sb. - č. osvědčení 5278/850/OPV/93, č. autorizace 46170/ENV/06
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel: 498 500 363, 603 224 626, fax: 498 500 320, e-mail: ekoteam@wo.cz
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku
Ing. Dana Potužníková - posouzení vlivu hluku na veřejné zdraví
- autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku - číslo osvědčení
004/04
- osoba způsobilá pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví - osvědčení odborné
způsobilosti 2/2004
RNDr. Veselý Jiří - biologické posouzení
- autorizovaná osoba pro hodnocení podle §45i – „Natura“ - č. autorizace 630/709/05 a
podle §67 – „Biologické hodnocení“ - č. autorizace OEKI/1595/05 podle zák. č.
114/1992 Sb.
Mgr. Stanislava Čížkova - biologické posouzení
Mgr. Jana Krčilová - biologické posouzení
Ing. Petr Čihák – geologie, hydrogeologie, vlivy na vodu
- osvědčení odborné způsobilosti v oboru inženýrská geologie, rozhodnutí MŽP ČR č.j
6304/630/33279/01
- osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie, rozhodnutí MŽP ČR č.j.
2316/660/31829/ENV/05
eko

138

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

eko

139

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

eko

140

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

eko

141

team

Dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

eko

142

team

HLUKOVÁ STUDIE
II/303 Hronov - obchvat

Ekoteam
Hradec Králové

prosinec 2008

Hluková studie
II/303 Hronov - obchvat

Oprávněná osoba - zhotovitel:
RNDr. Vladimír Ludvík
- osvědčení odborné způsobilosti č. 5278/850/OPV/93
Spolupráce: Ing. Michal Plodek
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, mobil: 603 224 626
fax: 498 500 320 e-mail: ekoteam@wo.cz

Obsah:
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Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území
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Vstupní data
Referenční body
Vyhodnocení výpočtu
Závěr
Přílohy:
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3
4
8
8
8
21
24
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Metodika výpočtu
Základní a legislativou akceptované výpočtové postupy existují pro celou oblast zjišťování
vlivu pozemní dopravy na stav akustické situace v území.
Standardní výpočtovou metodiku tvoří “ Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z
dopravy” z roku 1991, které obsahují samostatné výpočtové postupy pro výpočet hluku z
dopravy silniční, železniční, tramvajové, trolejbusové a z provozu na parkovacích a
odstavných plochách pro osobní dopravu. Navazujícím materiálem ke zmíněným
výpočtovým postupům je samostatná příloha, v níž jsou uvedeny zásady a postupy při
navrhování protihlukových ochranných opatření. V březnu 1996 byla ve Zpravodaji MŽP ČR
číslo 3/96 vydána “Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy”, která obsahuje
upřesněné a rozšířené výpočtové postupy pro výpočet hluku silniční dopravy. Tato novelizace
nahrazuje původní výpočtové postupy hluku silniční dopravy, které byly uvedeny v
“Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy” z roku 1991.
Používání původní metodiky i její novely pro účely hygienického posuzování přípustnosti či
nepřípustnosti stavu akustické situace v území bylo schváleno hlavním hygienikem ČR,
naposledy jeho dopisem čj.HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.
K původní metodice i novele metodiky výpočtu hluku silniční dopravy existuje její
programová reprezentace ve formě programového produktu HLUk+, který se na základě
metodického pokynu hlavního hygienika ČR stal jednotnou metodikou pro účely státního
zdravotního dozoru.
Základním hlediskem pro vyhodnocení rozsahu akustických důsledků záměrů na stav
akustické situace v území by měl být počet osob zasažených hlukem, resp. plošná velikost
území zasaženého hlukem.
Volba jednoho z uvedených kriterií (nebo v některých případech i použití obou kriterií) by
pak měla záviset na povaze záměru, tj. na tom, zda se záměr může více projevit v oblasti
zasažení obyvatelstva hlukem, nebo v oblasti velkoplošných dopadů v krajině.
Ve zmíněném druhém případě pak jde o zprostředkovaný projev antropogenního tlaku na
krajinu.
Pro oblast silniční dopravy je použitelným postupem, který má již i kodifikovaný charakter,
metodika “ Zjišťování počtu osob a velikosti území zasažených nepřípustně vysokými
hodnotami hluku silniční dopravy”.
Poslední novela této metodiky byla zveřejněna v časopise Planeta 2/2005.
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Limity nejvýše přípustných ekvivalentních hladin hluku v území
Základní právní předpis představuje zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(zák. č. 274/2003 Sb.), o ochraně veřejného zdraví, kde se pro oblast Hluku a vibrací v § 30 a
31 stanoví:
Osoba, která používá, popřípadě provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku nebo vibrací, provozovatel letiště,
vlastník, popřípadě správce pozemní komunikace, vlastník dráhy a provozovatel dalších objektů, jejichž provozem vzniká
hluk (dále jen „zdroje hluku nebo vibrací“), jsou povinni technickými, organizačními a dalšími opatřeními v rozsahu
stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity upravené
prováděcím právním předpisem pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní
prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na fyzické osoby.
Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce,
s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely, lesů 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 pro místnosti 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
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Pokud při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, nelze z vážných důvodů hygienické
limity dodržet, může osoba zdroj hluku nebo vibrací provozovat jen na základě povolení vydaného na návrh této osoby
příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví časově omezené povolení vydá, jestliže
osoba prokáže, že hluk nebo vibrace budou omezeny na rozumně dosažitelnou míru. Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí
poměr mezi náklady na protihluková nebo antivibrační opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže
fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku nebo vibracím.

V prováděcím předpisu, kterým je nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací se podrobně definují základní pojmy a hygienické
limity:
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru.
§10 Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a hladinou maximálního akustického tlaku A
LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích4), s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h)5).
(2) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze
stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Jde-li o hluk s tónovými složkami
nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce -5 dB. Za hluk s tónovými složkami se považuje hudba nebo
zpěv; za hluk s výrazně informačním charakterem se považuje řeč. Hlukem s tónovými složkami se rozumí hluk, v jehož
kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu, případně i ve dvou bezprostředně sousedících
třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického tlaku v obou sousedících třetinooktávových
pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu
LAeq,T vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo podle tabulky v příloze č.1 k tomuto nařízení.
§11Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími
při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
sonickém třesku, 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). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin
s hmotností pod 25 kg ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
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(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou
hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,1h)
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny hluku 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 vysoce impulsní hluk se připočte další
korekce - 12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další
korekce – 5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový
den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že
s k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku
A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz
ft [Hz]

10

12,5

16

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

LPS [dB]

92

87

83

74

64

56

49

43

42

40

38

36

34

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Část A
Druh chráněného vnitřního prostoru

Nemocniční pokoje

Doba pobytu

Korekce v dB

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou
22.00 a 6.00
hodinou

0
-15

Operační sály

po dobu používání

0

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou

0+)

22.00 a 6.00
hodinou

-10+)

doba mezi 6.00 a
22.00 hodinou
22.00 a 6.00
hodinou

+10

Obytné místnosti

Hotelové pokoje

0

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí,
mateřských škol a školských zařízení,

+5

Koncertní síně, kulturní střediska

+10

Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení,
kavárny, kavárny, restaurace

+15

Prodejny, sportovní haly

+ 20

Pro ostatní pobytové místnosti, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený
používáním chráněné místnosti.
+)
Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy (dále jen „hlavní pozemní
komunikace“), kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu drah se přičítá další korekce
+5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb navržených, dokončených a
zkolaudovaných po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
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Část B
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1
je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,
LAeq,T
je hygienický limit stanovený podle § 10 odst. 2
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Část A
Korekce
[dB]

Druh chráněného prostoru
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

-5

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní

0

0

+5

+15

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný
ostatní venkovní prostor

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na
železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
1)
Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 6), s výjimkou letišť,
pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)
Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a drahách.
3)
Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách
v ochranném pásmu dráhy.
4)
Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, kdy starou hlukovou zátěží se
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách, který v chráněných venkovních prostorech
staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového
povrchu vozovky, výměně kolejového svršku, popřípadě 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 a chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
část B
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru pro
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]

Korekce [dB ]

od 6:00 do 7:00

+10

od 7:00 do 21:00

+15

od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

+10
+5

Část C
Způsob výpočtu hygienického limitu LAeq,s pro hluk ze stavební činnosti pro dobu kratší než 14 hodin
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s se vypočte ze vztahu:
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg [(429 + t1 ) / t1 ],
kde
t1
je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v době mezi 7. a 21. hodinou,
LAeq,T
je hygienický limit stanovený podle § 11 odst. 3
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Část D
Způsob výpočtu hygienického limitu vysokoenergetického impulsního hluku
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T vysokoenergetického impulsního hluku se vypočte ze vztahů
LCeq,T = 2,0 LCE – 93 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)
nebo
LCeq,T = 1,18 LCE – 11 + 10.lg (N/N0) – 10.lg (T/T0)

pro LCE > 100 dB
pro LCE < 100 dB

kde N je počet impulsů za dobu T[s, N0=1 a T0=1 s.]

Z uvedeného přehledu v podstatě jednoznačně vyplývá, že v okolí hlavních komunikací ve
venkovním prostoru (chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb - prostor do vzdálenosti 2 metry okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro
školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb) platí limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 50 dB(A) pro noc. Pro hluk z dopravy na
železničních dráhách platí limit LAeq = 60 dB(A) pro den a LAeq = 55 dB(A) pro noc.

Jako základní limity pro prostory v okolí plánované silnice II/303 byly použity hodnoty:

60 dB(A) pro den a 50 dB(A) pro noc.
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Řešené varianty
Předkládaná hluková studie řeší akustickou situaci po vybudování nové komunikace
II/303 Hronov - obchvat a to v následujících variantách:
VARIANTA I – stav po vybudování komunikace – rok 2020 (denní a noční doba)
VARIANTA II – stav po vybudování komunikace – rok 2020 (denní a noční doba) včetně
níže navržených protihlukových opatření
VARIANTA 0 - pokračování stávajícího stavu – pro potřeby hodnocení zdravotních rizik –
zde byl stanoven předpokládaný počet obyvatel v jednotlivých hlukových pásmech
Vstupní data
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z výsledků celostátního sčítání dopravy na
dálniční a silniční síti v roce 2005 a příslušných výhledových koeficientů.
Dopravní zdroje hluku (počet vozidel / 24 hod.)
Silnice

sčít. stanoviště

II/303

5-2282

II/303

5-2282

místo
Hronov
(výjezd Broumov)

Hronov
(výjezd Broumov)

rok

M

O

T

S

2005

53

5144

2205

7372

2020

42

6635

2337

9014

Vysvětlivky zkratek:
T
O
M
S

– Těžká motorová vozidla a přívěsy
– Osobní a dodávkové automobily
– Jednostopá motorová vozidla
– Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2020 (dle ŘSD ČR)
rok
2020

M
0,8

O
1,29

T
1,06

Referenční body
Na základě celkového výpočtu hladin hluku z dopravy po vybudované komunikaci II/303
byly z celkové trasy detailně posouzeny tři úseky v jejichž blízkosti se nachází obytná
zástavba.
V jednotlivých úsecích byly u obytných objektů a prostorů ležících v nejbližším okolí nové
komunikace II/303 zvoleny pro výpočet referenční body s následujícím označením:
úsek 1 – km 0,200 – 1,000 – RB č. 1 – 25
úsek 2 – km 1,150 – 1,900 – RB č. 1 – 19
úsek 3 – km 1,900 – KÚ – RB č. 1 – 8
Jedná se o body 2 m před fasádou ve výšce 1,5, 4,5, 7,5 a 9,0 m nad terénem a na hranici
chráněného venkovního prostoru ve výšce 1,5 m nad terénem na straně přivrácené
k posuzované komunikaci jako zdroji hluku.
Referenční body dokumentují následující obrázky.
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úsek 1

úsek 2

úsek 3
9

Venkovní terén byl ve výpočtu uvažován jako pohltivý.
Na základě výpočtu s pomocí programu Hluk+ pásma verze 7.16 profi (licenční číslo
Ekoteam 5029) byl proveden výpočet izofon a bodů výpočtu pro objekty a prostory
v nejbližším okolí nové komunikace II/303.
Výpočet byl proveden pro rok 2020 v souladu s platnou metodikou.
Ve všech variantách bylo provedeno grafické znázornění izofon (čára spojující místa se
stejnou ekvivalentní hladinou hluku) – pásem hluku a výpis zadání a výsledků, které jsou
uvedeny v příloze.
Při výpočtu byly respektovány trasy silnic, klesání, stoupání, vedení komunikací v zářezu, na
náspu a na mostě, rychlost dopravního proudu, charakter povrchu silnice a křižovatky.
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 1 bez PHO - den
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 63.4 |
| 63.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 49.8 |
| 49.8 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 58.8 |
| 58.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 63.8 |
| 63.8 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 61.6 |
| 61.6 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 49.0 |
| 49.0 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 58.9 |
| 58.9 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 60.5 |
| 60.5 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 61.4 |
| 61.4 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 66.1 |
| 66.1 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 66.9 |
| 66.9 |
|
|
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 67.1 |
| 67.1 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 67.1 |
| 67.1 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 62.1 |
| 62.1 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 63.0 |
| 63.0 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 63.3 |
| 63.3 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 58.1 |
| 58.1 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 59.6 |
| 59.6 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 60.7 |
| 60.7 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 56.2 |
| 56.2 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 58.9 |
| 58.9 |
|
|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 54.3 |
| 54.3 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 52.9 |
| 52.9 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 54.7 |
| 54.7 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 55.9 |
| 55.9 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 51.4 |
| 51.4 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 53.2 |
| 53.2 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 54.4 |
| 54.4 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 65.3 |
| 65.3 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 66.5 |
| 66.5 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 66.0 |
| 66.0 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 67.1 |
| 67.1 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 63.5 |
| 63.5 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 64.8 |
| 64.8 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 65.9 |
| 65.9 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 66.8 |
| 66.8 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 61.1 |
| 61.1 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 62.4 |
| 62.4 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 60.9 |
| 60.9 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 62.1 |
| 62.1 |
|
|

|—————————————————————————————————————|
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 1 bez PHO - noc
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 57.4 |
| 57.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 56.1 |
| 56.1 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 51.4 |
| 51.4 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 53.2 |
| 53.2 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 43.9 |
| 43.9 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 52.9 |
| 52.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 50.1 |
| 50.1 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 43.1 |
| 43.1 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 54.5 |
| 54.5 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 55.5 |
| 55.5 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 47.7 |
| 47.7 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 60.2 |
| 60.2 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 60.9 |
| 60.9 |
|
|
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 61.2 |
| 61.2 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 61.2 |
| 61.2 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 54.9 |
| 54.9 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 56.2 |
| 56.2 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 57.1 |
| 57.1 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 57.5 |
| 57.5 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 52.2 |
| 52.2 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 53.7 |
| 53.7 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 50.3 |
| 50.3 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 51.9 |
| 51.9 |
|
|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 53.1 |
| 53.1 |
|
|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 50.0 |
| 50.0 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 45.5 |
| 45.5 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 48.6 |
| 48.6 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 59.4 |
| 59.4 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 60.6 |
| 60.6 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 61.2 |
| 61.2 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 58.9 |
| 58.9 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 60.0 |
| 60.0 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 55.6 |
| 55.6 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 56.9 |
| 56.9 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 55.3 |
| 55.3 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 56.6 |
| 56.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 1 včetně PHO - den
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 50.3 |
| 50.3 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 53.7 |
| 53.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 47.3 |
| 47.3 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 52.8 |
| 52.8 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 57.0 |
| 57.0 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 47.8 |
| 47.8 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 51.2 |
| 51.2 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 42.4 |
| 42.4 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 45.4 |
| 45.4 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 44.9 |
| 44.9 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 52.6 |
| 52.6 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 53.9 |
| 53.9 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 46.7 |
| 46.7 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 43.3 |
| 43.3 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 45.6 |
| 45.6 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 42.7 |
| 42.7 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 45.3 |
| 45.3 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 47.6 |
| 47.6 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 41.9 |
| 41.9 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 44.3 |
| 44.3 |
|
|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 46.5 |
| 46.5 |
|
|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 41.1 |
| 41.1 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 43.4 |
| 43.4 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 40.8 |
| 40.8 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 43.0 |
| 43.0 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 40.9 |
| 40.9 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 42.9 |
| 42.9 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 44.5 |
| 44.5 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 53.2 |
| 53.2 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 53.9 |
| 53.9 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 51.8 |
| 51.8 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 49.2 |
| 49.2 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 55.8 |
| 55.8 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 57.0 |
| 57.0 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 56.9 |
| 56.9 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 1 včetně PHO - noc
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 41.4 |
| 41.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 44.4 |
| 44.4 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 47.8 |
| 47.8 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 41.4 |
| 41.4 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 46.9 |
| 46.9 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 39.9 |
| 39.9 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 42.5 |
| 42.5 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 43.1 |
| 43.1 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 42.0 |
| 42.0 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 45.4 |
| 45.4 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 36.5 |
| 36.5 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 39.7 |
| 39.7 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 39.0 |
| 39.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 45.1 |
| 45.1 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 46.1 |
| 46.1 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 40.7 |
| 40.7 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 42.4 |
| 42.4 |
|
|
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 43.4 |
| 43.4 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 37.4 |
| 37.4 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 39.7 |
| 39.7 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 41.2 |
| 41.2 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 42.7 |
| 42.7 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 36.8 |
| 36.8 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 39.4 |
| 39.4 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 41.9 |
| 41.9 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 36.0 |
| 36.0 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 38.6 |
| 38.6 |
|
|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 40.8 |
| 40.8 |
|
|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 35.3 |
| 35.3 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 37.6 |
| 37.6 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 35.0 |
| 35.0 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 37.2 |
| 37.2 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 39.1 |
| 39.1 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 35.1 |
| 35.1 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 37.1 |
| 37.1 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 38.7 |
| 38.7 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 42.6 |
| 42.6 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 47.3 |
| 47.3 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 43.4 |
| 43.4 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 48.0 |
| 48.0 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 41.9 |
| 41.9 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 45.9 |
| 45.9 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 43.2 |
| 43.2 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 52.4 |
| 52.4 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 53.1 |
| 53.1 |
|
|

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

14

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 2 bez PHO - den
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 63.7 |
| 63.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 59.3 |
| 59.3 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 59.2 |
| 59.2 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 59.9 |
| 59.9 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 60.0 |
| 60.0 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 59.3 |
| 59.3 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 59.5 |
| 59.5 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 58.1 |
| 58.1 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 56.6 |
| 56.6 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 56.6 |
| 56.6 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 55.9 |
| 55.9 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 56.9 |
| 56.9 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 59.0 |
| 59.0 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 59.2 |
| 59.2 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 60.4 |
| 60.4 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 55.2 |
| 55.2 |
|
|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 56.3 |
| 56.3 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 57.5 |
| 57.5 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 59.2 |
| 59.2 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 60.3 |
| 60.3 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 64.4 |
| 64.4 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 62.3 |
| 62.3 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 63.2 |
| 63.2 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1575.6; 542.4 | 54.7 |
| 54.7 |
|
|

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

15

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 2 bez PHO - noc
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 58.2 |
| 58.2 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 54.0 |
| 54.0 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 54.6 |
| 54.6 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 54.6 |
| 54.6 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 53.7 |
| 53.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 54.4 |
| 54.4 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 52.2 |
| 52.2 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 52.5 |
| 52.5 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 50.1 |
| 50.1 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 51.2 |
| 51.2 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 53.7 |
| 53.7 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 49.5 |
| 49.5 |
|
|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 51.9 |
| 51.9 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 54.4 |
| 54.4 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 58.5 |
| 58.5 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 56.4 |
| 56.4 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1575.6; 542.4 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 2 včetně PHO - den
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 58.7 |
| 58.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 55.5 |
| 55.5 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 55.4 |
| 55.4 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 52.3 |
| 52.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 52.1 |
| 52.1 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 52.8 |
| 52.8 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 50.6 |
| 50.6 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 52.2 |
| 52.2 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 56.5 |
| 56.5 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 52.1 |
| 52.1 |
|
|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 54.5 |
| 54.5 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 52.6 |
| 52.6 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 50.0 |
| 50.0 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 49.9 |
| 49.9 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1573.3; 537.1 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|

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

17

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 2 včetně PHO - noc
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 53.9 |
| 53.9 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 54.6 |
| 54.6 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 51.4 |
| 51.4 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 48.1 |
| 48.1 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 49.5 |
| 49.5 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 47.7 |
| 47.7 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 49.2 |
| 49.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 48.7 |
| 48.7 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 46.6 |
| 46.6 |
|
|
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 45.9 |
| 45.9 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 47.2 |
| 47.2 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 45.9 |
| 45.9 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 47.2 |
| 47.2 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 50.6 |
| 50.6 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 51.9 |
| 51.9 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 46.6 |
| 46.6 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 44.1 |
| 44.1 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 44.0 |
| 44.0 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1573.3; 537.1 | 47.6 |
| 47.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

18

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 3 bez PHO - den
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 61.0 |
| 61.0 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 61.6 |
| 61.6 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 62.6 |
| 62.6 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 63.3 |
| 63.3 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 65.1 |
| 65.1 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 65.6 |
| 65.6 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 68.2 |
| 68.2 |
|
|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 68.5 |
| 68.5 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 61.3 |
| 61.3 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 62.4 |
| 62.4 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 70.8 |
| 70.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 69.6 |
| 69.6 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 68.0 |
| 68.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 68.6 |
| 68.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 3 bez PHO - noc
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 55.1 |
| 55.1 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 57.4 |
| 57.4 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 59.8 |
| 59.8 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 62.6 |
| 62.6 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 56.8 |
| 56.8 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 64.3 |
| 64.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 64.9 |
| 64.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 63.7 |
| 63.7 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 64.3 |
| 64.3 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 62.7 |
| 62.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

19

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 3 včetně PHO - den
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 52.7 |
| 52.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 50.6 |
| 50.6 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 52.7 |
| 52.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 52.5 |
| 52.5 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 56.4 |
| 56.4 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 58.2 |
| 58.2 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 70.9 |
| 70.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 69.6 |
| 69.6 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 68.0 |
| 68.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 68.6 |
| 68.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Přehled ekvivalentních hladin hluku v RB – úsek 3 včetně PHO - noc
výpočet pomocí Hluk+ pásma v.7.16 profi (licenční číslo Ekoteam 5029)
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 45.1 |
| 45.1 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 46.8 |
| 46.8 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 46.8 |
| 46.8 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 44.3 |
| 44.3 |
|
|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 46.6 |
| 46.6 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 64.4 |
| 64.4 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 64.9 |
| 64.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 63.7 |
| 63.7 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 64.3 |
| 64.3 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 62.7 |
| 62.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Vyhodnocení výpočtu
Výše uvedený přehled hladin hluku v jednotlivých referenčních bodech ukazuje, že u
VARIANTY I bez instalace protihlukových stěn bude po realizaci záměru docházet
k překročení zde platných hlukových limitů a to především v noční době.
Navržená protihluková opatření:
úsek 1
− 1 - km 0,230 – 0,340 vpravo ve směru staničení – výška 5 m; délka cca 120 m
− 2 - km 0,370 – 0,520 vpravo ve směru staničení – výška 2 m; délka cca 150 m
− 3 - km 0,520 – 0,640 vpravo ve směru staničení – výška *); délka cca 120 m
− 4 - km 0,640 – 0,770 vpravo ve směru staničení – výška 5 m; délka cca 130 m
− 5 - km 0,770 – 0,890 vpravo ve směru staničení – výška 6 m; délka cca 130 m
− 6 - km 0,560 – 0,630 vlevo ve směru staničení – výška 5 m; délka cca 75 m
− 7 - km 0,780 – 0,930 vlevo ve směru staničení – výška 6 m; délka cca 150 m
*) Pro dosažení podlimitních hodnot bylo ve výpočtu nutno uvažovat s klasickou
protihlukovou stěnou o výšce 9 m. Takto vysoká protihluková stěna není technicky
realizovatelná. Proto bude nutno v dalším stupni projektové přípravy navrhnout atypickou
protihlukovou clonu v podobě konstrukce zaoblené nad těleso komunikace (popř. nadzemní
tunel), která umožní snížení její výšky (obdoba protihlukové ochrany na silnici I/31 –
Gočárův okruh v Hradci Králové).
Navržené stěny v úseku 1 zobrazuje následující obrázek:
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úsek 2
− 8 - km 1,200 – 1,600 vlevo ve směru staničení – výška 2,5 m; délka cca 400 m
− 9 - km 1,600 – 1,800 vlevo ve směru staničení – výška 3,0 m; délka cca 200 m
− 10 - km 1,560 – 1,680 vpravo ve směru staničení – výška 5,0 m; délka cca 130 m
Navržené stěny v úseku 2 zobrazuje následující obrázek:

úsek 3
− 11 - km 1,840 – 2,040 vpravo ve směru staničení – výška 5,0 m; délka cca 200 m
− 12 - km 1,900 – 2,000 vlevo ve směru staničení – výška 5,0 m; délka cca 100 m
− 13 – tři rodinné domy v konci úseku trasy, ležící v těsné blízkosti komunikace, nelze
z technických důvodů ochránit protihlukovou stěnou, navržena je úprava přímo na
objektu – výměna oken v místnostech přilehlých k posuzované komunikaci. U těchto
objektů bude dodržen hlukový limit pro chráněný vnitřní prostor staveb.
Navržené stěny v úseku 3 zobrazuje následující obrázek:
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U navržených protihlukových stěn je nutno klást důraz na provedení maximální oboustranně
pohltivé úpravy této clony. Vzhledem k blízkosti clony a objektu zde bude docházet
k významnému vlivu odrazu hluku procházejícím nad clonou od fasády objektu ke cloně a
zpět od clony k fasádě. V případě nevhodné úpravy dojde k horší situaci než za stavu bez
clony.
Protihlukové stěny navržené mezi posuzovanou komunikací obchvatu II/303 a stávající
železniční tratí byly navrženy za účelem odhlučnění obytných objektů ležících za tratí ČD od
hluku z dopravy po nové komunikaci. Výpočtem bylo prokázáno u těchto objektů snížení
hluku ze silniční dopravy pod hranici platného hlukového limitu. U obytných objektů za tratí
ČD ležících v jejím pásmu bude i nadále převažujícím zdrojem hluku železniční doprava se
stanoveným hlukovým limitem 60 dB(A) pro denní a 55 dB(A) pro noční dobu. Tyto limity
zde budou dodrženy.
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Počet obyvatel zasažených hladinou hluku v 5 dB intervalech
Pokračování stávajícího stavu – výhled k roku 2020
denní doba (6 – 22 hod.)
45 – 50
960

50 – 55
420

55 – 60
244

60 – 65
492

40 – 45
656

noční doba (22 – 6 hod.)
45 – 50 50 – 55 55 – 60
424
296
376

65 – 70
112

70 +

60 +

Obchvat
denní doba (6 – 22 hod.)
45 – 50
440

50 – 55
182

55 – 60
6

60 – 65

40 – 45
324

noční doba (22 – 6 hod.)
45 – 50 50 – 55 55 – 60
216
32

65 – 70

70 +

60 +

Závěr
Z hlediska vlivů hluku na obyvatelstvo lze konstatovat, že vybudováním a provozem
plánované komunikace II/303 Hronov - obchvat včetně navržených protihlukových
opatření nedojde k překročení platných hlukových limitů v dané lokalitě. Vybudování
obchvatu výrazně přispěje ke zlepšení celkové akustické situace města Hronova.
V dalším stupni projektové přípravy stavby bude nutné zpracovat podrobnou hlukovou
studii se zaměřením na konkrétní technické parametry navržených protihlukových stěn,
především protihlukové stěny č. 3, která vyžaduje atypické provedení.
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Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pásma hluku – celá trasa – den
Pásma hluku – celá trasa – noc
Pásma hluku – úsek 1 – bez PHO – den
Pásma hluku – úsek 1 – bez PHO – noc
Pásma hluku – úsek 1 – včetně PHO – den
Pásma hluku – úsek 1 – včetně PHO – noc
Pásma hluku – úsek 2 – bez PHO – den
Pásma hluku – úsek 2 – bez PHO – noc
Pásma hluku – úsek 2 – včetně PHO – den
Pásma hluku – úsek 2 – včetně PHO – noc
Pásma hluku – úsek 3 – bez PHO – den
Pásma hluku – úsek 3 – bez PHO – noc
Pásma hluku – úsek 3 – včetně PHO – den
Pásma hluku – úsek 3 – včetně PHO – noc
Pásma hluku – pokračování stávajícího stavu – den
Pásma hluku – pokračování stávajícího stavu – noc
Výpis zadání výpočtu – rok 2020
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3. Pásma hluku – úsek 1 – bez PHO – den

4. Pásma hluku – úsek 1 – bez PHO – noc
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5. Pásma hluku – úsek 1 – včetně PHO – den

6. Pásma hluku – úsek 1 – včetně PHO – noc

28

7. Pásma hluku – úsek 2 – bez PHO – den

8. Pásma hluku – úsek 2 – bez PHO – noc
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9. Pásma hluku – úsek 1 – včetně PHO – den

10. Pásma hluku – úsek 2 – včetně PHO – noc
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11. Pásma hluku – úsek 3 – bez PHO – den

12. Pásma hluku – úsek 3 – bez PHO – noc
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13. Pásma hluku – úsek 3 – včetně PHO – den

14. Pásma hluku – úsek 3 – včetně PHO – noc
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15. Pásma hluku – pokračování stávající stavu – den

33

16. Pásma hluku – pokračování stávající stavu – noc
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17. Výpis zadání výpočtu – rok 2020
úsek 1 – bez PHO – den
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-BEZ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 99.5, 313.1] [ 146.5, 326.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 146.5, 326.9] [ 167.9, 335.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 167.9, 335.9] [ 185.1, 344.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 185.1, 344.9] [ 214.8, 364.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 214.8, 364.9] [ 238.3, 387.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 238.3, 387.7] [ 256.9, 411.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 256.9, 411.9] [ 277.0, 447.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 277.0, 447.8] [ 298.4, 484.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 298.4, 484.4] [ 310.8, 502.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 310.8, 502.3] [ 332.9, 526.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-BEZ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 333.6, 527.2] [ 354.3, 545.8] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 354.3, 545.8] [ 368.8, 557.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 368.8, 557.5] [ 380.5, 565.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 380.5, 565.1] [ 446.8, 603.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 446.8, 603.8] [ 464.8, 615.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 464.8, 615.5] [ 491.7, 630.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 491.7, 630.7] [ 510.3, 644.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 510.3, 644.5] [ 549.0, 679.8] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 549.0, 679.8] [ 580.1, 705.3] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 580.1, 705.3] [ 626.3, 737.1] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-BEZ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:47
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 98.0, 312.3] [-195.5, 221.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [-192.7, 321.2] [ -0.1, 404.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ -0.1, 404.0] [ 414.9, 634.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 414.9, 634.6] [ 503.2, 686.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 320.2; 484.5| 365.1; 509.4| 371.6; 497.8| 326.7; 472.9|
| 2. | Dům | 6.0| 371.3; 496.9| 361.7; 492.1| 374.1; 467.3| 383.7; 472.1|
| 3. | Dům | 9.0| 459.0; 554.9| 470.7; 557.7| 473.7; 545.3| 462.0; 542.5|
| 4. | Dům | 9.0| 487.3; 539.0| 503.9; 545.3| 513.4; 520.3| 496.8; 514.0|
| 5. | Dům | 12.0| 540.5; 659.9| 582.6; 671.6| 585.6; 660.6| 543.5; 648.9|
| 6. | Dům | 12.0| 597.1; 680.6| 630.9; 688.9| 633.9; 676.5| 600.1; 668.2|
| 7. | Dům | 9.0| 645.4; 691.6| 648.9; 678.5| 658.6; 681.1| 655.1; 694.2|
| 8. | Dům | 12.0| 668.2; 699.2| 702.0; 707.5| 704.9; 695.8| 671.1; 687.5|
| 9. | Dům | 9.0| 707.6; 765.5| 728.3; 775.9| 732.9; 766.8| 712.2; 756.4|
|10. | Dům | 9.0| 735.2; 778.6| 764.2; 784.8| 766.5; 773.9| 737.5; 767.7|
|11. | Dům | 9.0| 791.1; 795.2| 778.7; 762.7| 788.3; 759.1| 800.7; 791.6|
|12. | Dům | 12.0| 488.7; 746.2| 512.9; 751.0| 515.5; 737.9| 491.3; 733.1|
|13. | Dům | 12.0| 540.5; 630.9| 554.3; 590.8| 539.0; 585.5| 525.2; 625.6|
|14. | Dům | 9.0| 750.4; 827.7| 796.6; 836.0| 794.5; 847.7| 748.3; 839.4|
|K1/1 |Násep| 0.0| 98.1; 317.9| 100.9; 308.3| 148.2; 322.2| 144.8; 331.6|
|K1/2 |Násep| 0.0| 144.8; 331.6| 148.2; 322.2| 170.0; 331.4| 165.8; 340.4|
|K1/3 |Násep| 0.0| 165.8; 340.4| 170.0; 331.4| 187.7; 340.6| 182.5; 349.2|
|K1/4 |Násep| 0.0| 182.5; 349.2| 187.7; 340.6| 218.0; 361.0| 211.6; 368.8|
|K1/5 |Násep| 0.0| 211.6; 368.8| 218.0; 361.0| 242.0; 384.4| 234.6; 391.0|
|K1/6 |Násep| 0.0| 234.6; 391.0| 242.0; 384.4| 261.1; 409.1| 252.7; 414.7|
|K1/7 |Násep| 0.0| 252.7; 414.7| 261.1; 409.1| 281.3; 445.3| 272.7; 450.3|
|K1/8 |Násep| 0.0| 272.7; 450.3| 281.3; 445.3| 302.6; 481.7| 294.2; 487.1|
|K1/9 |Násep| 0.0| 294.2; 487.1| 302.6; 481.7| 314.7; 499.2| 306.9; 505.4|
|K1/0 |Násep| 0.0| 306.9; 505.4| 314.7; 499.2| 336.6; 523.1| 329.2; 529.9|
|K2/1 |Násep| 0.0| 330.3; 530.9| 336.9; 523.5| 357.5; 542.0| 351.1; 549.6|
|K2/2 |Násep| 0.0| 351.1; 549.6| 357.5; 542.0| 371.7; 553.4| 365.9; 561.6|
|K2/3 |Násep| 0.0| 365.9; 561.6| 371.7; 553.4| 383.1; 560.8| 377.9; 569.4|
|K2/4 |Násep| 0.0| 377.9; 569.4| 383.1; 560.8| 449.4; 599.5| 444.2; 608.1|
|K2/5 |Násep| 0.0| 444.2; 608.1| 449.4; 599.5| 467.4; 611.2| 462.2; 619.8|
|K2/6 |Násep| 0.0| 462.2; 619.8| 467.4; 611.2| 494.4; 626.5| 489.0; 634.9|
|K2/7 |Násep| 0.0| 489.0; 634.9| 494.4; 626.5| 513.5; 640.6| 507.1; 648.4|
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|K2/8 |Násep| 1.2| 507.1; 648.4| 513.5; 640.6| 552.3; 676.0| 545.7; 683.6|
|K2/9 |Násep| 1.2| 545.7; 683.6| 552.3; 676.0| 583.1; 701.3| 577.1; 709.3|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K2/0 |Násep| 1.2| 577.1; 709.3| 583.1; 701.3| 629.1; 733.0| 623.5; 741.2|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K10/1|Násep| 0.0| 99.5; 307.5| 96.5; 317.1|-197.0; 226.0|-194.0; 216.4|
|K11/1|Násep| 0.0|-193.9; 324.0|-191.5; 318.4|
1.2; 401.3| -1.4; 406.7|
|K11/2|Násep| 0.0| -1.4; 406.7|
1.2; 401.3| 416.4; 632.0| 413.4; 637.2|
|K11/3|Násep| 0.0| 413.4; 637.2| 416.4; 632.0| 504.7; 683.8| 501.7; 689.0|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 320; 485|
51|
13| 2.5
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 371; 497|
28|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 459; 555|
13|
12| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 487; 539|
27|
18| 2.5
|
| 5
|Dům | 12.0| 4 | 541; 660|
44|
11| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 597; 681|
35|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 645; 692|
14|
10| 2.5
|
| 8
|Dům | 12.0| 4 | 668; 699|
35|
12| 2.5
|
| 9
|Dům | 9.0| 4 | 708; 766|
23|
10| 2.5
|
|10
|Dům | 9.0| 4 | 735; 779|
30|
11| 2.5
|
|11
|Dům | 9.0| 4 | 791; 795|
35|
10| 2.5
|
|12
|Dům | 12.0| 4 | 489; 746|
25|
13| 2.5
|
|13
|Dům | 12.0| 4 | 541; 631|
42|
16| 2.5
|
|14
|Dům | 9.0| 4 | 750; 828|
47|
12| 2.5
|
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 |
98; 318|
49|
10| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 145; 332|
23|
10| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 166; 340|
19|
10| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 183; 349|
36|
10| 0.0
|
| K1/5 |Násep| 0.0| 4 | 212; 369|
33|
10| 0.0
|
| K1/6 |Násep| 0.0| 4 | 235; 391|
31|
10| 0.0
|
| K1/7 |Násep| 0.0| 4 | 253; 415|
41|
10| 0.0
|
| K1/8 |Násep| 0.0| 4 | 273; 450|
42|
10| 0.0
|
| K1/9 |Násep| 0.0| 4 | 294; 487|
22|
10| 0.0
|
| K1/0 |Násep| 0.0| 4 | 307; 505|
33|
10| 0.0
|
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| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 330; 531|
28|
10| 0.0
|
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 351; 550|
19|
10| 0.0
|
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 366; 562|
14|
10| 0.0
|
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 378; 569|
77|
10| 0.0
|
| K2/5 |Násep| 0.0| 4 | 444; 608|
21|
10| 0.0
|
| K2/6 |Násep| 0.0| 4 | 462; 620|
31|
10| 0.0
|
| K2/7 |Násep| 0.0| 4 | 489; 635|
23|
10| 0.0
|
| K2/8 |Násep| 1.2| 4 | 507; 648|
52|
10| 0.0
|
| K2/9 |Násep| 1.2| 4 | 546; 684|
40|
10| 0.0
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2/0 |Násep| 1.2| 4 | 577; 709|
56|
10| 0.0
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K10/1|Násep| 0.0| 4 |
99; 308| 307|
10| 0.0
|
| K11/1|Násep| 0.0| 4 | -194; 324| 210|
6| 0.0
|
| K11/2|Násep| 0.0| 4 |
-1; 407| 475|
6| 0.0
|
| K11/3|Násep| 0.0| 4 | 413; 637| 102|
6| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 63.4 |
| 63.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 63.6 |
| 63.6 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 49.8 |
| 49.8 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 58.8 |
| 58.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 63.8 |
| 63.8 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 61.6 |
| 61.6 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 49.0 |
| 49.0 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 50.9 |
| 50.9 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 58.9 |
| 58.9 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 60.5 |
| 60.5 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 61.4 |
| 61.4 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
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| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 54.8
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 56.0
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 66.1
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 66.9
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 67.1
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 67.1
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 60.8
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 62.1
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 63.0
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 63.3
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 58.1
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 59.6
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 60.7
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 56.2
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 57.8
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-BEZ

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

54.8
56.0
66.1
66.9
67.1
67.1
60.8
62.1
63.0
63.3
58.1
59.6
60.7
56.2
57.8

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Uživatel: 5029/EKOTEAM
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 58.9 |
| 58.9 |
|
|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 54.3 |
| 54.3 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 56.0 |
| 56.0 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 52.9 |
| 52.9 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 54.7 |
| 54.7 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 55.9 |
| 55.9 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 51.4 |
| 51.4 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 53.2 |
| 53.2 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 54.4 |
| 54.4 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 65.3 |
| 65.3 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 66.5 |
| 66.5 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 66.0 |
| 66.0 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 67.1 |
| 67.1 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 63.5 |
| 63.5 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 64.8 |
| 64.8 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 65.9 |
| 65.9 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 66.8 |
| 66.8 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 61.1 |
| 61.1 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 62.4 |
| 62.4 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 60.9 |
| 60.9 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 62.1 |
| 62.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 1 – bez PHO – noc
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 99.5, 313.1] [ 146.5, 326.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 146.5, 326.9] [ 167.9, 335.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 167.9, 335.9] [ 185.1, 344.9] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 185.1, 344.9] [ 214.8, 364.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 214.8, 364.9] [ 238.3, 387.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 238.3, 387.7] [ 256.9, 411.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 256.9, 411.9] [ 277.0, 447.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 277.0, 447.8] [ 298.4, 484.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 298.4, 484.4] [ 310.8, 502.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 310.8, 502.3] [ 332.9, 526.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 333.6, 527.2] [ 354.3, 545.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 354.3, 545.8] [ 368.8, 557.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 368.8, 557.5] [ 380.5, 565.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 380.5, 565.1] [ 446.8, 603.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 446.8, 603.8] [ 464.8, 615.5] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 464.8, 615.5] [ 491.7, 630.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 491.7, 630.7] [ 510.3, 644.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 510.3, 644.5] [ 549.0, 679.8] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 549.0, 679.8] [ 580.1, 705.3] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 580.1, 705.3] [ 626.3, 737.1] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 98.0, 312.3] [-195.5, 221.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [-192.7, 321.2] [ -0.1, 404.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ -0.1, 404.0] [ 414.9, 634.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 414.9, 634.6] [ 503.2, 686.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 320.2; 484.5| 365.1; 509.4| 371.6; 497.8| 326.7; 472.9|
| 2. | Dům | 6.0| 371.3; 496.9| 361.7; 492.1| 374.1; 467.3| 383.7; 472.1|
| 3. | Dům | 9.0| 459.0; 554.9| 470.7; 557.7| 473.7; 545.3| 462.0; 542.5|
| 4. | Dům | 9.0| 487.3; 539.0| 503.9; 545.3| 513.4; 520.3| 496.8; 514.0|
| 5. | Dům | 12.0| 540.5; 659.9| 582.6; 671.6| 585.6; 660.6| 543.5; 648.9|
| 6. | Dům | 12.0| 597.1; 680.6| 630.9; 688.9| 633.9; 676.5| 600.1; 668.2|
| 7. | Dům | 9.0| 645.4; 691.6| 648.9; 678.5| 658.6; 681.1| 655.1; 694.2|
| 8. | Dům | 12.0| 668.2; 699.2| 702.0; 707.5| 704.9; 695.8| 671.1; 687.5|
| 9. | Dům | 9.0| 707.6; 765.5| 728.3; 775.9| 732.9; 766.8| 712.2; 756.4|
|10. | Dům | 9.0| 735.2; 778.6| 764.2; 784.8| 766.5; 773.9| 737.5; 767.7|
|11. | Dům | 9.0| 791.1; 795.2| 778.7; 762.7| 788.3; 759.1| 800.7; 791.6|
|12. | Dům | 12.0| 488.7; 746.2| 512.9; 751.0| 515.5; 737.9| 491.3; 733.1|
|13. | Dům | 12.0| 540.5; 630.9| 554.3; 590.8| 539.0; 585.5| 525.2; 625.6|
|14. | Dům | 9.0| 750.4; 827.7| 796.6; 836.0| 794.5; 847.7| 748.3; 839.4|
|K1/1 |Násep| 0.0| 98.1; 317.9| 100.9; 308.3| 148.2; 322.2| 144.8; 331.6|
|K1/2 |Násep| 0.0| 144.8; 331.6| 148.2; 322.2| 170.0; 331.4| 165.8; 340.4|
|K1/3 |Násep| 0.0| 165.8; 340.4| 170.0; 331.4| 187.7; 340.6| 182.5; 349.2|
|K1/4 |Násep| 0.0| 182.5; 349.2| 187.7; 340.6| 218.0; 361.0| 211.6; 368.8|
|K1/5 |Násep| 0.0| 211.6; 368.8| 218.0; 361.0| 242.0; 384.4| 234.6; 391.0|
|K1/6 |Násep| 0.0| 234.6; 391.0| 242.0; 384.4| 261.1; 409.1| 252.7; 414.7|
|K1/7 |Násep| 0.0| 252.7; 414.7| 261.1; 409.1| 281.3; 445.3| 272.7; 450.3|
|K1/8 |Násep| 0.0| 272.7; 450.3| 281.3; 445.3| 302.6; 481.7| 294.2; 487.1|
|K1/9 |Násep| 0.0| 294.2; 487.1| 302.6; 481.7| 314.7; 499.2| 306.9; 505.4|
|K1/0 |Násep| 0.0| 306.9; 505.4| 314.7; 499.2| 336.6; 523.1| 329.2; 529.9|
|K2/1 |Násep| 0.0| 330.3; 530.9| 336.9; 523.5| 357.5; 542.0| 351.1; 549.6|
|K2/2 |Násep| 0.0| 351.1; 549.6| 357.5; 542.0| 371.7; 553.4| 365.9; 561.6|
|K2/3 |Násep| 0.0| 365.9; 561.6| 371.7; 553.4| 383.1; 560.8| 377.9; 569.4|
|K2/4 |Násep| 0.0| 377.9; 569.4| 383.1; 560.8| 449.4; 599.5| 444.2; 608.1|
|K2/5 |Násep| 0.0| 444.2; 608.1| 449.4; 599.5| 467.4; 611.2| 462.2; 619.8|
|K2/6 |Násep| 0.0| 462.2; 619.8| 467.4; 611.2| 494.4; 626.5| 489.0; 634.9|
|K2/7 |Násep| 0.0| 489.0; 634.9| 494.4; 626.5| 513.5; 640.6| 507.1; 648.4|
|K2/8 |Násep| 1.2| 507.1; 648.4| 513.5; 640.6| 552.3; 676.0| 545.7; 683.6|
|K2/9 |Násep| 1.2| 545.7; 683.6| 552.3; 676.0| 583.1; 701.3| 577.1; 709.3|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K2/0 |Násep| 1.2| 577.1; 709.3| 583.1; 701.3| 629.1; 733.0| 623.5; 741.2|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
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|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K10/1|Násep| 0.0| 99.5; 307.5| 96.5; 317.1|-197.0; 226.0|-194.0; 216.4|
|K11/1|Násep| 0.0|-193.9; 324.0|-191.5; 318.4|
1.2; 401.3| -1.4; 406.7|
|K11/2|Násep| 0.0| -1.4; 406.7|
1.2; 401.3| 416.4; 632.0| 413.4; 637.2|
|K11/3|Násep| 0.0| 413.4; 637.2| 416.4; 632.0| 504.7; 683.8| 501.7; 689.0|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 320; 485|
51|
13| 2.5
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 371; 497|
28|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 459; 555|
13|
12| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 487; 539|
27|
18| 2.5
|
| 5
|Dům | 12.0| 4 | 541; 660|
44|
11| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 597; 681|
35|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 645; 692|
14|
10| 2.5
|
| 8
|Dům | 12.0| 4 | 668; 699|
35|
12| 2.5
|
| 9
|Dům | 9.0| 4 | 708; 766|
23|
10| 2.5
|
|10
|Dům | 9.0| 4 | 735; 779|
30|
11| 2.5
|
|11
|Dům | 9.0| 4 | 791; 795|
35|
10| 2.5
|
|12
|Dům | 12.0| 4 | 489; 746|
25|
13| 2.5
|
|13
|Dům | 12.0| 4 | 541; 631|
42|
16| 2.5
|
|14
|Dům | 9.0| 4 | 750; 828|
47|
12| 2.5
|
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 |
98; 318|
49|
10| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 145; 332|
23|
10| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 166; 340|
19|
10| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 183; 349|
36|
10| 0.0
|
| K1/5 |Násep| 0.0| 4 | 212; 369|
33|
10| 0.0
|
| K1/6 |Násep| 0.0| 4 | 235; 391|
31|
10| 0.0
|
| K1/7 |Násep| 0.0| 4 | 253; 415|
41|
10| 0.0
|
| K1/8 |Násep| 0.0| 4 | 273; 450|
42|
10| 0.0
|
| K1/9 |Násep| 0.0| 4 | 294; 487|
22|
10| 0.0
|
| K1/0 |Násep| 0.0| 4 | 307; 505|
33|
10| 0.0
|
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 330; 531|
28|
10| 0.0
|
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 351; 550|
19|
10| 0.0
|
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 366; 562|
14|
10| 0.0
|
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 378; 569|
77|
10| 0.0
|
| K2/5 |Násep| 0.0| 4 | 444; 608|
21|
10| 0.0
|
| K2/6 |Násep| 0.0| 4 | 462; 620|
31|
10| 0.0
|
| K2/7 |Násep| 0.0| 4 | 489; 635|
23|
10| 0.0
|
| K2/8 |Násep| 1.2| 4 | 507; 648|
52|
10| 0.0
|
| K2/9 |Násep| 1.2| 4 | 546; 684|
40|
10| 0.0
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2/0 |Násep| 1.2| 4 | 577; 709|
56|
10| 0.0
|
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| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K10/1|Násep| 0.0| 4 |
99; 308| 307|
10| 0.0
|
| K11/1|Násep| 0.0| 4 | -194; 324| 210|
6| 0.0
|
| K11/2|Násep| 0.0| 4 |
-1; 407| 475|
6| 0.0
|
| K11/3|Násep| 0.0| 4 | 413; 637| 102|
6| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 57.4 |
| 57.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 56.1 |
| 56.1 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 51.4 |
| 51.4 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 53.2 |
| 53.2 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 43.9 |
| 43.9 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 52.9 |
| 52.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 50.1 |
| 50.1 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 43.1 |
| 43.1 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 45.0 |
| 45.0 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 54.5 |
| 54.5 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 55.5 |
| 55.5 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 47.7 |
| 47.7 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 60.2 |
| 60.2 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 60.9 |
| 60.9 |
|
|
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 61.2 |
| 61.2 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 61.2 |
| 61.2 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 54.9 |
| 54.9 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 56.2 |
| 56.2 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 57.1 |
| 57.1 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 57.5 |
| 57.5 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 52.2 |
| 52.2 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 53.7 |
| 53.7 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 50.3 |
| 50.3 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 51.9 |
| 51.9 |
|
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 53.1 |
| 53.1 |
|
|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 50.0 |
| 50.0 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 45.5 |
| 45.5 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 48.6 |
| 48.6 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 59.4 |
| 59.4 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 60.6 |
| 60.6 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 61.2 |
| 61.2 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 58.9 |
| 58.9 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 60.0 |
| 60.0 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 60.8 |
| 60.8 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 55.6 |
| 55.6 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 56.9 |
| 56.9 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 55.3 |
| 55.3 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 56.6 |
| 56.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 1 – včetně PHO – den
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 99.5, 313.1] [ 146.5, 326.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 146.5, 326.9] [ 167.9, 335.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 167.9, 335.9] [ 185.1, 344.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 185.1, 344.9] [ 214.8, 364.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 214.8, 364.9] [ 238.3, 387.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 238.3, 387.7] [ 256.9, 411.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 256.9, 411.9] [ 277.0, 447.8] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 277.0, 447.8] [ 298.4, 484.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 298.4, 484.4] [ 310.8, 502.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 310.8, 502.3] [ 332.9, 526.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 333.6, 527.2] [ 354.3, 545.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 354.3, 545.8] [ 368.8, 557.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 368.8, 557.5] [ 380.5, 565.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 380.5, 565.1] [ 446.8, 603.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 446.8, 603.8] [ 464.8, 615.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 464.8, 615.5] [ 491.7, 630.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 491.7, 630.7] [ 510.3, 644.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 510.3, 644.5] [ 549.0, 679.8] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 549.0, 679.8] [ 580.1, 705.3] m.
Výška: 1.2 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 580.1, 705.3] [ 626.3, 737.1] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 98.0, 312.3] [-195.5, 221.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [-192.7, 321.2] [ -0.1, 404.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ -0.1, 404.0] [ 414.9, 634.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 414.9, 634.6] [ 503.2, 686.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:57
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 320.2; 484.5| 365.1; 509.4| 371.6; 497.8| 326.7; 472.9|
| 2. | Dům | 6.0| 371.3; 496.9| 361.7; 492.1| 374.1; 467.3| 383.7; 472.1|
| 3. | Dům | 9.0| 459.0; 554.9| 470.7; 557.7| 473.7; 545.3| 462.0; 542.5|
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| 4. | Dům | 9.0| 487.3; 539.0| 503.9; 545.3| 513.4; 520.3| 496.8; 514.0|
| 5. | Dům | 12.0| 540.5; 659.9| 582.6; 671.6| 585.6; 660.6| 543.5; 648.9|
| 6. | Dům | 12.0| 597.1; 680.6| 630.9; 688.9| 633.9; 676.5| 600.1; 668.2|
| 7. | Dům | 9.0| 645.4; 691.6| 648.9; 678.5| 658.6; 681.1| 655.1; 694.2|
| 8. | Dům | 12.0| 668.2; 699.2| 702.0; 707.5| 704.9; 695.8| 671.1; 687.5|
| 9. | Dům | 9.0| 707.6; 765.5| 728.3; 775.9| 732.9; 766.8| 712.2; 756.4|
|10. | Dům | 9.0| 735.2; 778.6| 764.2; 784.8| 766.5; 773.9| 737.5; 767.7|
|11. | Dům | 9.0| 791.1; 795.2| 778.7; 762.7| 788.3; 759.1| 800.7; 791.6|
|12. | Dům | 12.0| 488.7; 746.2| 512.9; 751.0| 515.5; 737.9| 491.3; 733.1|
|13. | Dům | 12.0| 540.5; 630.9| 554.3; 590.8| 539.0; 585.5| 525.2; 625.6|
|14. | Dům | 9.0| 750.4; 827.7| 796.6; 836.0| 794.5; 847.7| 748.3; 839.4|
|K1/1 |Násep| 0.0| 98.1; 317.9| 100.9; 308.3| 148.2; 322.2| 144.8; 331.6|
|K1/2 |Násep| 0.0| 144.8; 331.6| 148.2; 322.2| 170.0; 331.4| 165.8; 340.4|
|K1/3 |Násep| 0.0| 165.8; 340.4| 170.0; 331.4| 187.7; 340.6| 182.5; 349.2|
|K1/4 |Násep| 0.0| 182.5; 349.2| 187.7; 340.6| 218.0; 361.0| 211.6; 368.8|
|K1/5 |Násep| 0.0| 211.6; 368.8| 218.0; 361.0| 242.0; 384.4| 234.6; 391.0|
|K1/6 |Násep| 0.0| 234.6; 391.0| 242.0; 384.4| 261.1; 409.1| 252.7; 414.7|
|K1/7 |Násep| 0.0| 252.7; 414.7| 261.1; 409.1| 281.3; 445.3| 272.7; 450.3|
|K1/8 |Násep| 0.0| 272.7; 450.3| 281.3; 445.3| 302.6; 481.7| 294.2; 487.1|
|K1/9 |Násep| 0.0| 294.2; 487.1| 302.6; 481.7| 314.7; 499.2| 306.9; 505.4|
|K1/0 |Násep| 0.0| 306.9; 505.4| 314.7; 499.2| 336.6; 523.1| 329.2; 529.9|
|K2/1 |Násep| 0.0| 330.3; 530.9| 336.9; 523.5| 357.5; 542.0| 351.1; 549.6|
|K2/2 |Násep| 0.0| 351.1; 549.6| 357.5; 542.0| 371.7; 553.4| 365.9; 561.6|
|K2/3 |Násep| 0.0| 365.9; 561.6| 371.7; 553.4| 383.1; 560.8| 377.9; 569.4|
|K2/4 |Násep| 0.0| 377.9; 569.4| 383.1; 560.8| 449.4; 599.5| 444.2; 608.1|
|K2/5 |Násep| 0.0| 444.2; 608.1| 449.4; 599.5| 467.4; 611.2| 462.2; 619.8|
|K2/6 |Násep| 0.0| 462.2; 619.8| 467.4; 611.2| 494.4; 626.5| 489.0; 634.9|
|K2/7 |Násep| 0.0| 489.0; 634.9| 494.4; 626.5| 513.5; 640.6| 507.1; 648.4|
|K2/8 |Násep| 1.2| 507.1; 648.4| 513.5; 640.6| 552.3; 676.0| 545.7; 683.6|
|K2/9 |Násep| 1.2| 545.7; 683.6| 552.3; 676.0| 583.1; 701.3| 577.1; 709.3|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K2/0 |Násep| 1.2| 577.1; 709.3| 583.1; 701.3| 629.1; 733.0| 623.5; 741.2|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K10/1|Násep| 0.0| 99.5; 307.5| 96.5; 317.1|-197.0; 226.0|-194.0; 216.4|
|K11/1|Násep| 0.0|-193.9; 324.0|-191.5; 318.4|
1.2; 401.3| -1.4; 406.7|
|K11/2|Násep| 0.0| -1.4; 406.7|
1.2; 401.3| 416.4; 632.0| 413.4; 637.2|
|K11/3|Násep| 0.0| 413.4; 637.2| 416.4; 632.0| 504.7; 683.8| 501.7; 689.0|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|N1/1 |Násep| 5.0| 288.5; 450.0| 288.5; 450.0| 306.4; 481.0| 306.4; 481.0|
|N1/2 |Násep| 5.0| 306.4; 481.0| 306.4; 481.0| 318.2; 497.6| 318.2; 497.6|
|N1/3 |Násep| 5.0| 318.2; 497.6| 318.2; 497.6| 339.6; 522.5| 339.6; 522.5|
|N1/4 |Násep| 5.0| 339.6; 522.5| 339.6; 522.5| 349.2; 529.4| 349.2; 529.4|
|N1/5 |Násep| 5.0| 349.2; 529.4| 349.2; 529.4| 356.8; 530.7| 356.8; 530.9|
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|N1/6 |Násep| 5.0| 356.8; 530.9| 356.8; 530.7| 362.3; 528.7| 362.3; 528.7|
|N1/7 |Násep| 5.0| 362.3; 528.7| 362.3; 528.7| 365.8; 523.2| 365.8; 523.2|
|N2/1 |Násep| 2.0| 369.9; 546.6| 369.9; 546.6| 383.7; 550.8| 383.7; 550.8|
|N2/2 |Násep| 2.0| 383.7; 550.8| 383.7; 550.8| 404.5; 563.9| 404.5; 563.9|
|N2/3 |Násep| 2.0| 404.5; 563.9| 404.5; 563.9| 410.7; 574.9| 410.7; 574.9|
|N2/4 |Násep| 2.0| 410.7; 574.9| 410.7; 574.9| 451.4; 597.0| 451.4; 597.0|
|N2/5 |Násep| 2.0| 451.4; 597.0| 451.4; 597.0| 469.4; 608.8| 469.4; 608.8|
|N2/6 |Násep| 2.0| 469.4; 608.8| 469.4; 608.8| 514.2; 629.5| 514.2; 629.5|
|N3/1 |Násep| 9.0| 495.6; 624.7| 495.6; 624.7| 516.3; 639.8| 516.3; 639.8|
|N3/2 |Násep| 10.2| 516.3; 639.8| 516.3; 639.8| 555.0; 674.4| 555.0; 674.4|
|N3/3 |Násep| 10.2| 555.0; 674.4| 555.0; 674.4| 585.4; 699.9| 585.4; 699.9|
|N3/4 |Násep| 6.2| 585.4; 699.9| 585.4; 699.9| 631.6; 731.7| 631.6; 731.7|
|N3/5 |Násep| 5.0| 631.6; 731.7| 631.6; 731.7| 693.1; 765.5| 693.1; 765.5|
|N3/6 |Násep| 6.0| 693.1; 765.5| 693.1; 765.5| 726.2; 780.7| 726.2; 780.7|
|N3/7 |Násep| 6.0| 726.2; 780.7| 726.2; 780.7| 777.3; 793.8| 777.3; 793.8|
|N3/8 |Násep| 6.0| 777.3; 793.8| 777.3; 793.8| 804.2; 798.6| 804.2; 798.8|
|N3/9 |Násep| 6.0| 804.2; 798.8| 804.2; 798.6| 809.1; 796.6| 809.1; 796.6|
|N3/0 |Násep| 6.0| 809.1; 796.6| 809.1; 796.6| 811.8; 791.7| 811.8; 791.7|
|N4/1 |Násep| 6.2| 514.2; 670.3| 514.2; 670.2| 524.6; 670.2| 524.6; 670.3|
|N4/2 |Násep| 6.2| 524.6; 670.3| 524.6; 670.2| 550.8; 690.9| 550.8; 690.9|
|N4/3 |Násep| 6.2| 550.8; 690.9| 550.8; 690.9| 575.7; 711.0| 575.7; 711.0|
|N5/1 |Násep| 6.0| 704.1; 787.6| 704.1; 787.6| 720.0; 794.5| 720.0; 794.5|
|N5/2 |Násep| 6.0| 720.0; 794.5| 720.0; 794.5| 775.2; 807.6| 775.2; 807.6|
|N5/3 |Násep| 6.0| 775.2; 807.6| 775.2; 807.6| 824.9; 813.1| 824.9; 813.3|
|N5/4 |Násep| 6.0| 824.9; 813.3| 824.9; 813.1| 848.4; 811.7| 848.4; 811.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 320; 485|
51|
13| 2.5
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 371; 497|
28|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 459; 555|
13|
12| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 487; 539|
27|
18| 2.5
|
| 5
|Dům | 12.0| 4 | 541; 660|
44|
11| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 597; 681|
35|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 645; 692|
14|
10| 2.5
|
| 8
|Dům | 12.0| 4 | 668; 699|
35|
12| 2.5
|
| 9
|Dům | 9.0| 4 | 708; 766|
23|
10| 2.5
|
|10
|Dům | 9.0| 4 | 735; 779|
30|
11| 2.5
|
|11
|Dům | 9.0| 4 | 791; 795|
35|
10| 2.5
|
|12
|Dům | 12.0| 4 | 489; 746|
25|
13| 2.5
|
|13
|Dům | 12.0| 4 | 541; 631|
42|
16| 2.5
|
|14
|Dům | 9.0| 4 | 750; 828|
47|
12| 2.5
|
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 |
98; 318|
49|
10| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 145; 332|
23|
10| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 166; 340|
19|
10| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 183; 349|
36|
10| 0.0
|
| K1/5 |Násep| 0.0| 4 | 212; 369|
33|
10| 0.0
|
| K1/6 |Násep| 0.0| 4 | 235; 391|
31|
10| 0.0
|
| K1/7 |Násep| 0.0| 4 | 253; 415|
41|
10| 0.0
|
| K1/8 |Násep| 0.0| 4 | 273; 450|
42|
10| 0.0
|
| K1/9 |Násep| 0.0| 4 | 294; 487|
22|
10| 0.0
|
| K1/0 |Násep| 0.0| 4 | 307; 505|
33|
10| 0.0
|
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 330; 531|
28|
10| 0.0
|
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 351; 550|
19|
10| 0.0
|
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 366; 562|
14|
10| 0.0
|
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 378; 569|
77|
10| 0.0
|
| K2/5 |Násep| 0.0| 4 | 444; 608|
21|
10| 0.0
|
| K2/6 |Násep| 0.0| 4 | 462; 620|
31|
10| 0.0
|
| K2/7 |Násep| 0.0| 4 | 489; 635|
23|
10| 0.0
|
| K2/8 |Násep| 1.2| 4 | 507; 648|
52|
10| 0.0
|
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| K2/9 |Násep| 1.2| 4 | 546; 684|
40|
10| 0.0
|
| K2/0 |Násep| 1.2| 4 | 577; 709|
56|
10| 0.0
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K10/1|Násep| 0.0| 4 |
99; 308| 307|
10| 0.0
|
| K11/1|Násep| 0.0| 4 | -194; 324| 210|
6| 0.0
|
| K11/2|Násep| 0.0| 4 |
-1; 407| 475|
6| 0.0
|
| K11/3|Násep| 0.0| 4 | 413; 637| 102|
6| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
| N1/1 |Násep| 5.0| 4 | 288; 450|
36|
0| 2.5
|
| N1/2 |Násep| 5.0| 4 | 306; 481|
20|
0| 2.5
|
| N1/3 |Násep| 5.0| 4 | 318; 498|
33|
0| 2.5
|
| N1/4 |Násep| 5.0| 4 | 340; 523|
12|
0| 2.5
|
| N1/5 |Násep| 5.0| 4 | 349; 529|
8|
0| 2.5
|
| N1/6 |Násep| 5.0| 4 | 357; 531|
6|
0| 2.5
|
| N1/7 |Násep| 5.0| 4 | 362; 529|
7|
0| 2.5
|
| N2/1 |Násep| 2.0| 4 | 370; 547|
14|
0| 2.5
|
| N2/2 |Násep| 2.0| 4 | 384; 551|
25|
0| 2.5
|
| N2/3 |Násep| 2.0| 4 | 404; 564|
13|
0| 2.5
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N2/4 |Násep| 2.0| 4 | 411; 575|
46|
0| 2.5
|
| N2/5 |Násep| 2.0| 4 | 451; 597|
22|
0| 2.5
|
| N2/6 |Násep| 2.0| 4 | 469; 609|
49|
0| 2.5
|
| N3/1 |Násep| 9.0| 4 | 496; 625|
26|
0| 2.5
|
| N3/2 |Násep| 10.2| 4 | 516; 640|
52|
0| 2.5
|
| N3/3 |Násep| 10.2| 4 | 555; 674|
40|
0| 2.5
|
| N3/4 |Násep| 6.2| 4 | 585; 700|
56|
0| 2.5
|
| N3/5 |Násep| 5.0| 4 | 632; 732|
70|
0| 2.5
|
| N3/6 |Násep| 6.0| 4 | 693; 766|
36|
0| 2.5
|
| N3/7 |Násep| 6.0| 4 | 726; 781|
53|
0| 2.5
|
| N3/8 |Násep| 6.0| 4 | 777; 794|
27|
0| 2.5
|
| N3/9 |Násep| 6.0| 4 | 804; 799|
5|
0| 2.5
|
| N3/0 |Násep| 6.0| 4 | 809; 797|
6|
0| 2.5
|
| N4/1 |Násep| 6.2| 4 | 514; 670|
10|
0| 2.5
|
| N4/2 |Násep| 6.2| 4 | 525; 670|
33|
0| 2.5
|
| N4/3 |Násep| 6.2| 4 | 551; 691|
32|
0| 2.5
|
| N5/1 |Násep| 6.0| 4 | 704; 788|
17|
0| 2.5
|
| N5/2 |Násep| 6.0| 4 | 720; 795|
57|
0| 2.5
|
| N5/3 |Násep| 6.0| 4 | 775; 808|
50|
0| 2.5
|
| N5/4 |Násep| 6.0| 4 | 825; 813|
24|
0| 2.5
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
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|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 50.3 |
| 50.3 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 53.7 |
| 53.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 47.3 |
| 47.3 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 52.8 |
| 52.8 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 57.0 |
| 57.0 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 47.8 |
| 47.8 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 51.2 |
| 51.2 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 42.4 |
| 42.4 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 45.4 |
| 45.4 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 44.9 |
| 44.9 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 52.6 |
| 52.6 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 53.9 |
| 53.9 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 54.2 |
| 54.2 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 46.7 |
| 46.7 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 43.3 |
| 43.3 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 45.6 |
| 45.6 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 48.4 |
| 48.4 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 42.7 |
| 42.7 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 45.3 |
| 45.3 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 47.6 |
| 47.6 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 41.9 |
| 41.9 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 44.3 |
| 44.3 |
|
|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 46.5 |
| 46.5 |
|
|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 41.1 |
| 41.1 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 43.4 |
| 43.4 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 40.8 |
| 40.8 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 43.0 |
| 43.0 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 40.9 |
| 40.9 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 42.9 |
| 42.9 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 44.5 |
| 44.5 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 53.2 |
| 53.2 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 49.3 |
| 49.3 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 53.9 |
| 53.9 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 51.8 |
| 51.8 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 49.2 |
| 49.2 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 55.8 |
| 55.8 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 57.0 |
| 57.0 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 56.9 |
| 56.9 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 1 – včetně PHO – noc
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:51
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K1.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 99.5, 313.1] [ 146.5, 326.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 146.5, 326.9] [ 167.9, 335.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 167.9, 335.9] [ 185.1, 344.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 185.1, 344.9] [ 214.8, 364.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 214.8, 364.9] [ 238.3, 387.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 238.3, 387.7] [ 256.9, 411.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 256.9, 411.9] [ 277.0, 447.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 277.0, 447.8] [ 298.4, 484.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 298.4, 484.4] [ 310.8, 502.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 310.8, 502.3] [ 332.9, 526.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:51
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K2.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
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| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 333.6, 527.2] [ 354.3, 545.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 354.3, 545.8] [ 368.8, 557.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 368.8, 557.5] [ 380.5, 565.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 380.5, 565.1] [ 446.8, 603.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 446.8, 603.8] [ 464.8, 615.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 464.8, 615.5] [ 491.7, 630.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 491.7, 630.7] [ 510.3, 644.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 510.3, 644.5] [ 549.0, 679.8] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 549.0, 679.8] [ 580.1, 705.3] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 580.1, 705.3] [ 626.3, 737.1] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.1-VČETNĚ PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 3:51
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K10. AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 98.0, 312.3] [-195.5, 221.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K11. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [-192.7, 321.2] [ -0.1, 404.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ -0.1, 404.0] [ 414.9, 634.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 414.9, 634.6] [ 503.2, 686.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
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| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 6.0| 320.2; 484.5| 365.1; 509.4| 371.6; 497.8| 326.7; 472.9|
| 2. | Dům | 6.0| 371.3; 496.9| 361.7; 492.1| 374.1; 467.3| 383.7; 472.1|
| 3. | Dům | 9.0| 459.0; 554.9| 470.7; 557.7| 473.7; 545.3| 462.0; 542.5|
| 4. | Dům | 9.0| 487.3; 539.0| 503.9; 545.3| 513.4; 520.3| 496.8; 514.0|
| 5. | Dům | 12.0| 540.5; 659.9| 582.6; 671.6| 585.6; 660.6| 543.5; 648.9|
| 6. | Dům | 12.0| 597.1; 680.6| 630.9; 688.9| 633.9; 676.5| 600.1; 668.2|
| 7. | Dům | 9.0| 645.4; 691.6| 648.9; 678.5| 658.6; 681.1| 655.1; 694.2|
| 8. | Dům | 12.0| 668.2; 699.2| 702.0; 707.5| 704.9; 695.8| 671.1; 687.5|
| 9. | Dům | 9.0| 707.6; 765.5| 728.3; 775.9| 732.9; 766.8| 712.2; 756.4|
|10. | Dům | 9.0| 735.2; 778.6| 764.2; 784.8| 766.5; 773.9| 737.5; 767.7|
|11. | Dům | 9.0| 791.1; 795.2| 778.7; 762.7| 788.3; 759.1| 800.7; 791.6|
|12. | Dům | 12.0| 488.7; 746.2| 512.9; 751.0| 515.5; 737.9| 491.3; 733.1|
|13. | Dům | 12.0| 540.5; 630.9| 554.3; 590.8| 539.0; 585.5| 525.2; 625.6|
|14. | Dům | 9.0| 750.4; 827.7| 796.6; 836.0| 794.5; 847.7| 748.3; 839.4|
|K1/1 |Násep| 0.0| 98.1; 317.9| 100.9; 308.3| 148.2; 322.2| 144.8; 331.6|
|K1/2 |Násep| 0.0| 144.8; 331.6| 148.2; 322.2| 170.0; 331.4| 165.8; 340.4|
|K1/3 |Násep| 0.0| 165.8; 340.4| 170.0; 331.4| 187.7; 340.6| 182.5; 349.2|
|K1/4 |Násep| 0.0| 182.5; 349.2| 187.7; 340.6| 218.0; 361.0| 211.6; 368.8|
|K1/5 |Násep| 0.0| 211.6; 368.8| 218.0; 361.0| 242.0; 384.4| 234.6; 391.0|
|K1/6 |Násep| 0.0| 234.6; 391.0| 242.0; 384.4| 261.1; 409.1| 252.7; 414.7|
|K1/7 |Násep| 0.0| 252.7; 414.7| 261.1; 409.1| 281.3; 445.3| 272.7; 450.3|
|K1/8 |Násep| 0.0| 272.7; 450.3| 281.3; 445.3| 302.6; 481.7| 294.2; 487.1|
|K1/9 |Násep| 0.0| 294.2; 487.1| 302.6; 481.7| 314.7; 499.2| 306.9; 505.4|
|K1/0 |Násep| 0.0| 306.9; 505.4| 314.7; 499.2| 336.6; 523.1| 329.2; 529.9|
|K2/1 |Násep| 0.0| 330.3; 530.9| 336.9; 523.5| 357.5; 542.0| 351.1; 549.6|
|K2/2 |Násep| 0.0| 351.1; 549.6| 357.5; 542.0| 371.7; 553.4| 365.9; 561.6|
|K2/3 |Násep| 0.0| 365.9; 561.6| 371.7; 553.4| 383.1; 560.8| 377.9; 569.4|
|K2/4 |Násep| 0.0| 377.9; 569.4| 383.1; 560.8| 449.4; 599.5| 444.2; 608.1|
|K2/5 |Násep| 0.0| 444.2; 608.1| 449.4; 599.5| 467.4; 611.2| 462.2; 619.8|
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|K2/6 |Násep| 0.0| 462.2; 619.8| 467.4; 611.2| 494.4; 626.5| 489.0; 634.9|
|K2/7 |Násep| 0.0| 489.0; 634.9| 494.4; 626.5| 513.5; 640.6| 507.1; 648.4|
|K2/8 |Násep| 1.2| 507.1; 648.4| 513.5; 640.6| 552.3; 676.0| 545.7; 683.6|
|K2/9 |Násep| 1.2| 545.7; 683.6| 552.3; 676.0| 583.1; 701.3| 577.1; 709.3|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K2/0 |Násep| 1.2| 577.1; 709.3| 583.1; 701.3| 629.1; 733.0| 623.5; 741.2|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K10/1|Násep| 0.0| 99.5; 307.5| 96.5; 317.1|-197.0; 226.0|-194.0; 216.4|
|K11/1|Násep| 0.0|-193.9; 324.0|-191.5; 318.4|
1.2; 401.3| -1.4; 406.7|
|K11/2|Násep| 0.0| -1.4; 406.7|
1.2; 401.3| 416.4; 632.0| 413.4; 637.2|
|K11/3|Násep| 0.0| 413.4; 637.2| 416.4; 632.0| 504.7; 683.8| 501.7; 689.0|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|N1/1 |Násep| 5.0| 288.5; 450.0| 288.5; 450.0| 306.4; 481.0| 306.4; 481.0|
|N1/2 |Násep| 5.0| 306.4; 481.0| 306.4; 481.0| 318.2; 497.6| 318.2; 497.6|
|N1/3 |Násep| 5.0| 318.2; 497.6| 318.2; 497.6| 339.6; 522.5| 339.6; 522.5|
|N1/4 |Násep| 5.0| 339.6; 522.5| 339.6; 522.5| 349.2; 529.4| 349.2; 529.4|
|N1/5 |Násep| 5.0| 349.2; 529.4| 349.2; 529.4| 356.8; 530.7| 356.8; 530.9|
|N1/6 |Násep| 5.0| 356.8; 530.9| 356.8; 530.7| 362.3; 528.7| 362.3; 528.7|
|N1/7 |Násep| 5.0| 362.3; 528.7| 362.3; 528.7| 365.8; 523.2| 365.8; 523.2|
|N2/1 |Násep| 2.0| 369.9; 546.6| 369.9; 546.6| 383.7; 550.8| 383.7; 550.8|
|N2/2 |Násep| 2.0| 383.7; 550.8| 383.7; 550.8| 404.5; 563.9| 404.5; 563.9|
|N2/3 |Násep| 2.0| 404.5; 563.9| 404.5; 563.9| 410.7; 574.9| 410.7; 574.9|
|N2/4 |Násep| 2.0| 410.7; 574.9| 410.7; 574.9| 451.4; 597.0| 451.4; 597.0|
|N2/5 |Násep| 2.0| 451.4; 597.0| 451.4; 597.0| 469.4; 608.8| 469.4; 608.8|
|N2/6 |Násep| 2.0| 469.4; 608.8| 469.4; 608.8| 514.2; 629.5| 514.2; 629.5|
|N3/1 |Násep| 9.0| 495.6; 624.7| 495.6; 624.7| 516.3; 639.8| 516.3; 639.8|
|N3/2 |Násep| 10.2| 516.3; 639.8| 516.3; 639.8| 555.0; 674.4| 555.0; 674.4|
|N3/3 |Násep| 10.2| 555.0; 674.4| 555.0; 674.4| 585.4; 699.9| 585.4; 699.9|
|N3/4 |Násep| 6.2| 585.4; 699.9| 585.4; 699.9| 631.6; 731.7| 631.6; 731.7|
|N3/5 |Násep| 5.0| 631.6; 731.7| 631.6; 731.7| 693.1; 765.5| 693.1; 765.5|
|N3/6 |Násep| 6.0| 693.1; 765.5| 693.1; 765.5| 726.2; 780.7| 726.2; 780.7|
|N3/7 |Násep| 6.0| 726.2; 780.7| 726.2; 780.7| 777.3; 793.8| 777.3; 793.8|
|N3/8 |Násep| 6.0| 777.3; 793.8| 777.3; 793.8| 804.2; 798.6| 804.2; 798.8|
|N3/9 |Násep| 6.0| 804.2; 798.8| 804.2; 798.6| 809.1; 796.6| 809.1; 796.6|
|N3/0 |Násep| 6.0| 809.1; 796.6| 809.1; 796.6| 811.8; 791.7| 811.8; 791.7|
|N4/1 |Násep| 6.2| 514.2; 670.3| 514.2; 670.2| 524.6; 670.2| 524.6; 670.3|
|N4/2 |Násep| 6.2| 524.6; 670.3| 524.6; 670.2| 550.8; 690.9| 550.8; 690.9|
|N4/3 |Násep| 6.2| 550.8; 690.9| 550.8; 690.9| 575.7; 711.0| 575.7; 711.0|
|N5/1 |Násep| 6.0| 704.1; 787.6| 704.1; 787.6| 720.0; 794.5| 720.0; 794.5|
|N5/2 |Násep| 6.0| 720.0; 794.5| 720.0; 794.5| 775.2; 807.6| 775.2; 807.6|
|N5/3 |Násep| 6.0| 775.2; 807.6| 775.2; 807.6| 824.9; 813.1| 824.9; 813.3|
|N5/4 |Násep| 6.0| 824.9; 813.3| 824.9; 813.1| 848.4; 811.7| 848.4; 811.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 6.0| 4 | 320; 485|
51|
13| 2.5
|
| 2
|Dům | 6.0| 4 | 371; 497|
28|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 459; 555|
13|
12| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 487; 539|
27|
18| 2.5
|
| 5
|Dům | 12.0| 4 | 541; 660|
44|
11| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 597; 681|
35|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 645; 692|
14|
10| 2.5
|
| 8
|Dům | 12.0| 4 | 668; 699|
35|
12| 2.5
|
| 9
|Dům | 9.0| 4 | 708; 766|
23|
10| 2.5
|
|10
|Dům | 9.0| 4 | 735; 779|
30|
11| 2.5
|
|11
|Dům | 9.0| 4 | 791; 795|
35|
10| 2.5
|
|12
|Dům | 12.0| 4 | 489; 746|
25|
13| 2.5
|
|13
|Dům | 12.0| 4 | 541; 631|
42|
16| 2.5
|
|14
|Dům | 9.0| 4 | 750; 828|
47|
12| 2.5
|
| K1/1 |Násep| 0.0| 4 |
98; 318|
49|
10| 0.0
|
| K1/2 |Násep| 0.0| 4 | 145; 332|
23|
10| 0.0
|
| K1/3 |Násep| 0.0| 4 | 166; 340|
19|
10| 0.0
|
| K1/4 |Násep| 0.0| 4 | 183; 349|
36|
10| 0.0
|
| K1/5 |Násep| 0.0| 4 | 212; 369|
33|
10| 0.0
|
| K1/6 |Násep| 0.0| 4 | 235; 391|
31|
10| 0.0
|
| K1/7 |Násep| 0.0| 4 | 253; 415|
41|
10| 0.0
|
| K1/8 |Násep| 0.0| 4 | 273; 450|
42|
10| 0.0
|
| K1/9 |Násep| 0.0| 4 | 294; 487|
22|
10| 0.0
|
| K1/0 |Násep| 0.0| 4 | 307; 505|
33|
10| 0.0
|
| K2/1 |Násep| 0.0| 4 | 330; 531|
28|
10| 0.0
|
| K2/2 |Násep| 0.0| 4 | 351; 550|
19|
10| 0.0
|
| K2/3 |Násep| 0.0| 4 | 366; 562|
14|
10| 0.0
|
| K2/4 |Násep| 0.0| 4 | 378; 569|
77|
10| 0.0
|
| K2/5 |Násep| 0.0| 4 | 444; 608|
21|
10| 0.0
|
| K2/6 |Násep| 0.0| 4 | 462; 620|
31|
10| 0.0
|
| K2/7 |Násep| 0.0| 4 | 489; 635|
23|
10| 0.0
|
| K2/8 |Násep| 1.2| 4 | 507; 648|
52|
10| 0.0
|
| K2/9 |Násep| 1.2| 4 | 546; 684|
40|
10| 0.0
|
| K2/0 |Násep| 1.2| 4 | 577; 709|
56|
10| 0.0
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K10/1|Násep| 0.0| 4 |
99; 308| 307|
10| 0.0
|
| K11/1|Násep| 0.0| 4 | -194; 324| 210|
6| 0.0
|
| K11/2|Násep| 0.0| 4 |
-1; 407| 475|
6| 0.0
|
| K11/3|Násep| 0.0| 4 | 413; 637| 102|
6| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
| N1/1 |Násep| 5.0| 4 | 288; 450|
36|
0| 2.5
|
| N1/2 |Násep| 5.0| 4 | 306; 481|
20|
0| 2.5
|
| N1/3 |Násep| 5.0| 4 | 318; 498|
33|
0| 2.5
|
| N1/4 |Násep| 5.0| 4 | 340; 523|
12|
0| 2.5
|
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| N1/5 |Násep| 5.0| 4 | 349; 529|
8|
0| 2.5
|
| N1/6 |Násep| 5.0| 4 | 357; 531|
6|
0| 2.5
|
| N1/7 |Násep| 5.0| 4 | 362; 529|
7|
0| 2.5
|
| N2/1 |Násep| 2.0| 4 | 370; 547|
14|
0| 2.5
|
| N2/2 |Násep| 2.0| 4 | 384; 551|
25|
0| 2.5
|
| N2/3 |Násep| 2.0| 4 | 404; 564|
13|
0| 2.5
|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N2/4 |Násep| 2.0| 4 | 411; 575|
46|
0| 2.5
|
| N2/5 |Násep| 2.0| 4 | 451; 597|
22|
0| 2.5
|
| N2/6 |Násep| 2.0| 4 | 469; 609|
49|
0| 2.5
|
| N3/1 |Násep| 9.0| 4 | 496; 625|
26|
0| 2.5
|
| N3/2 |Násep| 10.2| 4 | 516; 640|
52|
0| 2.5
|
| N3/3 |Násep| 10.2| 4 | 555; 674|
40|
0| 2.5
|
| N3/4 |Násep| 6.2| 4 | 585; 700|
56|
0| 2.5
|
| N3/5 |Násep| 5.0| 4 | 632; 732|
70|
0| 2.5
|
| N3/6 |Násep| 6.0| 4 | 693; 766|
36|
0| 2.5
|
| N3/7 |Násep| 6.0| 4 | 726; 781|
53|
0| 2.5
|
| N3/8 |Násep| 6.0| 4 | 777; 794|
27|
0| 2.5
|
| N3/9 |Násep| 6.0| 4 | 804; 799|
5|
0| 2.5
|
| N3/0 |Násep| 6.0| 4 | 809; 797|
6|
0| 2.5
|
| N4/1 |Násep| 6.2| 4 | 514; 670|
10|
0| 2.5
|
| N4/2 |Násep| 6.2| 4 | 525; 670|
33|
0| 2.5
|
| N4/3 |Násep| 6.2| 4 | 551; 691|
32|
0| 2.5
|
| N5/1 |Násep| 6.0| 4 | 704; 788|
17|
0| 2.5
|
| N5/2 |Násep| 6.0| 4 | 720; 795|
57|
0| 2.5
|
| N5/3 |Násep| 6.0| 4 | 775; 808|
50|
0| 2.5
|
| N5/4 |Násep| 6.0| 4 | 825; 813|
24|
0| 2.5
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 327.8; 500.4 | 41.4 |
| 41.4 |
|
|
| 2 |
1.5 | 322.3; 487.9 | 44.4 |
| 44.4 |
|
|
| 2 |
4.5 | 322.3; 487.9 | 47.8 |
| 47.8 |
|
|
| 3 |
1.5 | 361.8; 509.8 | 41.4 |
| 41.4 |
|
|
| 3 |
4.5 | 361.8; 509.8 | 46.9 |
| 46.9 |
|
|
| 4 |
1.5 | 377.6; 488.7 | 39.9 |
| 39.9 |
|
|
| 4 |
4.5 | 377.6; 488.7 | 42.5 |
| 42.5 |
|
|
| 5 |
1.5 | 347.2; 470.0 | 43.1 |
| 43.1 |
|
|
| 6 |
1.5 | 398.9; 551.5 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 450.0; 593.6 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 8 |
1.5 | 485.9; 610.2 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 9 |
1.5 | 464.5; 558.3 | 42.0 |
| 42.0 |
|
|
| 9 |
4.5 | 464.5; 558.3 | 45.4 |
| 45.4 |
|
|
| 10 |
1.5 | 494.3; 543.8 | 36.5 |
| 36.5 |
|
|
| 10 |
4.5 | 494.3; 543.8 | 39.7 |
| 39.7 |
|
|
| 11 |
1.5 | 531.6; 629.9 | 39.0 |
| 39.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 531.6; 629.9 | 45.1 |
| 45.1 |
|
|
| 11 |
7.5 | 531.6; 629.9 | 46.1 |
| 46.1 |
|
|
| 12 |
1.5 | 504.6; 733.7 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 12 |
4.5 | 504.6; 733.7 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 12 |
7.5 | 504.6; 733.7 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
| 13 |
1.5 | 546.8; 663.7 | 40.7 |
| 40.7 |
|
|
| 13 |
4.5 | 546.8; 663.7 | 42.4 |
| 42.4 |
|
|

62

| 13 |
7.5 | 546.8; 663.7 | 43.4 |
| 43.4 |
|
|
| 13 |
9.0 | 546.8; 663.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 14 |
1.5 | 571.6; 670.6 | 37.4 |
| 37.4 |
|
|
| 14 |
4.5 | 571.6; 670.6 | 39.7 |
| 39.7 |
|
|
| 14 |
7.5 | 571.6; 670.6 | 41.2 |
| 41.2 |
|
|
| 14 |
9.0 | 571.6; 670.6 | 42.7 |
| 42.7 |
|
|
| 15 |
1.5 | 603.3; 684.2 | 36.8 |
| 36.8 |
|
|
| 15 |
4.5 | 603.3; 684.2 | 39.4 |
| 39.4 |
|
|
| 15 |
7.5 | 603.3; 684.2 | 41.9 |
| 41.9 |
|
|
| 16 |
1.5 | 624.7; 689.4 | 36.0 |
| 36.0 |
|
|
| 16 |
4.5 | 624.7; 689.4 | 38.6 |
| 38.6 |
|
|
| 16 |
7.5 | 624.7; 689.4 | 40.8 |
| 40.8 |
|
|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 17 |
1.5 | 649.6; 694.8 | 35.3 |
| 35.3 |
|
|
| 17 |
4.5 | 649.6; 694.8 | 37.6 |
| 37.6 |
|
|
| 18 |
1.5 | 677.2; 703.5 | 35.0 |
| 35.0 |
|
|
| 18 |
4.5 | 677.2; 703.5 | 37.2 |
| 37.2 |
|
|
| 18 |
7.5 | 677.2; 703.5 | 39.1 |
| 39.1 |
|
|
| 19 |
1.5 | 697.2; 708.4 | 35.1 |
| 35.1 |
|
|
| 19 |
4.5 | 697.2; 708.4 | 37.1 |
| 37.1 |
|
|
| 19 |
7.5 | 697.2; 708.4 | 38.7 |
| 38.7 |
|
|
| 20 |
1.5 | 717.2; 772.5 | 42.6 |
| 42.6 |
|
|
| 20 |
4.5 | 717.2; 772.5 | 47.3 |
| 47.3 |
|
|
| 21 |
1.5 | 750.4; 783.9 | 43.4 |
| 43.4 |
|
|
| 21 |
4.5 | 750.4; 783.9 | 48.0 |
| 48.0 |
|
|
| 22 |
1.5 | 786.9; 789.7 | 41.9 |
| 41.9 |
|
|
| 22 |
4.5 | 786.9; 789.7 | 45.9 |
| 45.9 |
|
|
| 23 |
1.5 | 799.3; 794.2 | 43.2 |
| 43.2 |
|
|
| 23 |
4.5 | 799.3; 794.2 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 24 |
1.5 | 761.4; 827.6 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 24 |
4.5 | 761.4; 827.6 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 25 |
1.5 | 789.0; 832.6 | 52.4 |
| 52.4 |
|
|
| 25 |
4.5 | 789.0; 832.6 | 53.1 |
| 53.1 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 2 – bez PHO – den
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.2-BEZ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:01
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
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|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|

64

|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1169.3; 744.8|1177.6; 740.7|1181.7; 749.0|1173.4; 753.1|
| 2. | Dům | 9.0|1212.8; 756.5|1490.3; 681.3|1487.3; 670.3|1209.8; 745.5|
| 3. | Dům | 9.0|1515.3; 654.1|1524.5; 651.0|1528.0; 661.6|1518.9; 664.6|
| 4. | Dům | 9.0|1573.9; 648.1|1587.0; 644.7|1584.5; 635.0|1571.4; 638.4|
| 5. | Dům | 9.0|1614.6; 604.6|1639.5; 637.1|1630.1; 644.3|1605.2; 611.8|
| 6. | Dům | 12.0|1648.5; 615.2|1665.1; 640.1|1675.9; 632.9|1659.3; 608.0|
| 7. | Dům | 9.0|1502.1; 575.2|1513.2; 570.3|1508.0; 558.5|1496.9; 563.4|
| 8. | Dům | 9.0|1561.5; 561.4|1545.6; 544.1|1534.1; 554.7|1550.0; 572.0|
| 9. | Dům | 6.0|1565.7; 531.0|1582.2; 545.5|1588.3; 538.5|1571.8; 524.0|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
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|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1169; 745|
9|
9| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1213; 757| 288|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 1515; 654|
11|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 1574; 648|
14|
10| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 1615; 605|
41|
12| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 1649; 615|
30|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 1502; 575|
13|
12| 2.5
|
| 8
|Dům | 9.0| 4 | 1562; 561|
23|
16| 2.5
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 1566; 531|
22|
9| 2.5
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
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| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 63.7 |
| 63.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 59.3 |
| 59.3 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 60.1 |
| 60.1 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 59.2 |
| 59.2 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 59.9 |
| 59.9 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 60.0 |
| 60.0 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 59.3 |
| 59.3 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 59.5 |
| 59.5 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 58.1 |
| 58.1 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 56.6 |
| 56.6 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 56.6 |
| 56.6 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 57.6 |
| 57.6 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 55.9 |
| 55.9 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 56.9 |
| 56.9 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 59.0 |
| 59.0 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 59.2 |
| 59.2 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 60.4 |
| 60.4 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 55.2 |
| 55.2 |
|
|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 56.3 |
| 56.3 |
|
|
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| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 57.5 |
| 57.5 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 59.2 |
| 59.2 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 60.3 |
| 60.3 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 64.4 |
| 64.4 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 62.3 |
| 62.3 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 63.2 |
| 63.2 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1575.6; 542.4 | 54.7 |
| 54.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 2 – bez PHO – noc
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.2-BEZ PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:02
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
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| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1169.3; 744.8|1177.6; 740.7|1181.7; 749.0|1173.4; 753.1|
| 2. | Dům | 9.0|1212.8; 756.5|1490.3; 681.3|1487.3; 670.3|1209.8; 745.5|
| 3. | Dům | 9.0|1515.3; 654.1|1524.5; 651.0|1528.0; 661.6|1518.9; 664.6|
| 4. | Dům | 9.0|1573.9; 648.1|1587.0; 644.7|1584.5; 635.0|1571.4; 638.4|
| 5. | Dům | 9.0|1614.6; 604.6|1639.5; 637.1|1630.1; 644.3|1605.2; 611.8|
| 6. | Dům | 12.0|1648.5; 615.2|1665.1; 640.1|1675.9; 632.9|1659.3; 608.0|
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| 7. | Dům | 9.0|1502.1; 575.2|1513.2; 570.3|1508.0; 558.5|1496.9; 563.4|
| 8. | Dům | 9.0|1561.5; 561.4|1545.6; 544.1|1534.1; 554.7|1550.0; 572.0|
| 9. | Dům | 6.0|1565.7; 531.0|1582.2; 545.5|1588.3; 538.5|1571.8; 524.0|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1169; 745|
9|
9| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1213; 757| 288|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 1515; 654|
11|
10| 2.5
|
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| 4
|Dům | 9.0| 4 | 1574; 648|
14|
10| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 1615; 605|
41|
12| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 1649; 615|
30|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 1502; 575|
13|
12| 2.5
|
| 8
|Dům | 9.0| 4 | 1562; 561|
23|
16| 2.5
|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 1566; 531|
22|
9| 2.5
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 58.2 |
| 58.2 |
|
|
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| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 54.0
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 54.6
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 54.6
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 53.7
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 54.2
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 54.4
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 53.6
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 53.8
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 52.2
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 52.5
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 51.0
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 51.7
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 50.1
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 50.9
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 51.0
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 52.0
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 50.2
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 51.2
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 53.6
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 53.7
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 54.8
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 49.5
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.2-BEZ

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

54.0
54.6
54.6
53.7
54.2
54.4
53.6
53.8
52.2
52.5
51.0
51.7
50.1
50.9
51.0
52.0
50.2
51.2
53.6
53.7
54.8
49.5

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Uživatel: 5029/EKOTEAM
PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:02

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 51.9 |
| 51.9 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 53.3 |
| 53.3 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 54.4 |
| 54.4 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 58.5 |
| 58.5 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 56.4 |
| 56.4 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 57.3 |
| 57.3 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1575.6; 542.4 | 48.8 |
| 48.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 2 – včetně PHO – den
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.2-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.2-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.2-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.2-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:19
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
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| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1169.3; 744.8|1177.6; 740.7|1181.7; 749.0|1173.4; 753.1|
| 2. | Dům | 9.0|1212.8; 756.5|1490.3; 681.3|1487.3; 670.3|1209.8; 745.5|
| 3. | Dům | 9.0|1515.3; 654.1|1524.5; 651.0|1528.0; 661.6|1518.9; 664.6|
| 4. | Dům | 9.0|1573.9; 648.1|1587.0; 644.7|1584.5; 635.0|1571.4; 638.4|
| 5. | Dům | 9.0|1614.6; 604.6|1639.5; 637.1|1630.1; 644.3|1605.2; 611.8|
| 6. | Dům | 12.0|1648.5; 615.2|1665.1; 640.1|1675.9; 632.9|1659.3; 608.0|
| 7. | Dům | 9.0|1502.1; 575.2|1513.2; 570.3|1508.0; 558.5|1496.9; 563.4|
| 8. | Dům | 9.0|1561.5; 561.4|1545.6; 544.1|1534.1; 554.7|1550.0; 572.0|
| 9. | Dům | 6.0|1567.0; 528.9|1583.5; 543.4|1589.6; 536.4|1573.1; 521.9|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
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|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|N1/1 |Násep| 10.0|1109.3; 747.1|1109.3; 747.1|1205.2; 714.6|1205.2; 714.6|
|N1/2 |Násep| 9.5|1205.2; 714.6|1205.2; 714.6|1299.1; 682.9|1299.1; 682.9|
|N1/3 |Násep| 6.0|1299.1; 682.9|1299.1; 682.9|1394.4; 651.8|1394.4; 651.8|
|N1/4 |Násep| 4.2|1394.4; 651.8|1394.4; 651.8|1489.0; 620.1|1489.0; 620.1|
|N1/5 |Násep| 4.2|1489.0; 620.1|1489.0; 620.1|1593.3; 585.5|1593.3; 585.5|
|N1/6 |Násep| 5.0|1593.3; 585.5|1593.3; 585.5|1673.4; 557.9|1673.4; 557.9|
|N2/1 |Násep| 6.7|1453.8; 615.9|1453.8; 615.9|1485.6; 605.6|1485.6; 605.6|
|N2/2 |Násep| 6.2|1485.6; 605.6|1485.6; 605.6|1561.5; 580.0|1561.5; 580.0|
|N2/3 |Násep| 6.2|1561.5; 580.0|1561.5; 580.0|1568.4; 575.2|1568.4; 575.2|
|N2/4 |Násep| 6.2|1568.4; 575.2|1568.4; 575.2|1570.4; 569.0|1570.6; 569.0|
|N2/5 |Násep| 6.2|1570.6; 569.0|1570.4; 569.0|1569.8; 562.1|1569.8; 562.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1169; 745|
9|
9| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1213; 757| 288|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 1515; 654|
11|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 1574; 648|
14|
10| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 1615; 605|
41|
12| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 1649; 615|
30|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 1502; 575|
13|
12| 2.5
|
| 8
|Dům | 9.0| 4 | 1562; 561|
23|
16| 2.5
|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 1567; 529|
22|
9| 2.5
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
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| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
| N1/1 |Násep| 10.0| 4 | 1109; 747| 101|
0| 2.5
|
| N1/2 |Násep| 9.5| 4 | 1205; 715|
99|
0| 2.5
|
| N1/3 |Násep| 6.0| 4 | 1299; 683| 100|
0| 2.5
|
| N1/4 |Násep| 4.2| 4 | 1394; 652| 100|
0| 2.5
|
| N1/5 |Násep| 4.2| 4 | 1489; 620| 110|
0| 2.5
|
| N1/6 |Násep| 5.0| 4 | 1593; 586|
85|
0| 2.5
|
| N2/1 |Násep| 6.7| 4 | 1454; 616|
33|
0| 2.5
|
| N2/2 |Násep| 6.2| 4 | 1486; 606|
80|
0| 2.5
|
| N2/3 |Násep| 6.2| 4 | 1562; 580|
8|
0| 2.5
|
| N2/4 |Násep| 6.2| 4 | 1568; 575|
7|
0| 2.5
|
| N2/5 |Násep| 6.2| 4 | 1571; 569|
7|
0| 2.5
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 57.8 |
| 57.8 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 58.7 |
| 58.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 55.5 |
| 55.5 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 55.4 |
| 55.4 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 55.0 |
| 55.0 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 52.3 |
| 52.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 53.8 |
| 53.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 52.1 |
| 52.1 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
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| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 52.8 |
| 52.8 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 50.6 |
| 50.6 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 52.2 |
| 52.2 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 54.8 |
| 54.8 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 56.5 |
| 56.5 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 52.1 |
| 52.1 |
|
|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 54.5 |
| 54.5 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 52.6 |
| 52.6 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 50.0 |
| 50.0 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 49.9 |
| 49.9 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1573.3; 537.1 | 53.6 |
| 53.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 2 – včetně PHO – noc
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K5.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 626.8, 737.9] [ 688.2, 771.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 688.2, 771.7] [ 723.4, 787.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 723.4, 787.6] [ 775.2, 800.7] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 775.2, 800.7] [ 822.8, 806.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 822.8, 806.2] [ 873.9, 803.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 873.9, 803.5] [ 913.3, 795.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 913.3, 795.9] [ 972.7, 782.8] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 972.7, 782.8] [1013.4, 770.3] m.
Výška: 1.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [1013.4, 770.3] [1045.2, 759.3] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
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Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.2-VČETNĚ PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:00
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\hlukplus7\HRONOV-DET.2-VČETNĚ PHO-NOC.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:00
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K12. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [ 504.1, 686.8] [ 660.1, 776.6] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 660.1, 776.6] [ 745.0, 811.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 745.0, 811.1] [ 797.5, 820.1] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 797.5, 820.1] [ 836.2, 820.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
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|/5 Krajní body: [ 836.2, 820.8] [ 903.8, 813.9] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 903.8, 813.9] [ 962.5, 800.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 962.5, 800.8] [1048.2, 771.8] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1169.3; 744.8|1177.6; 740.7|1181.7; 749.0|1173.4; 753.1|
| 2. | Dům | 9.0|1212.8; 756.5|1490.3; 681.3|1487.3; 670.3|1209.8; 745.5|
| 3. | Dům | 9.0|1515.3; 654.1|1524.5; 651.0|1528.0; 661.6|1518.9; 664.6|
| 4. | Dům | 9.0|1573.9; 648.1|1587.0; 644.7|1584.5; 635.0|1571.4; 638.4|
| 5. | Dům | 9.0|1614.6; 604.6|1639.5; 637.1|1630.1; 644.3|1605.2; 611.8|
| 6. | Dům | 12.0|1648.5; 615.2|1665.1; 640.1|1675.9; 632.9|1659.3; 608.0|
| 7. | Dům | 9.0|1502.1; 575.2|1513.2; 570.3|1508.0; 558.5|1496.9; 563.4|
| 8. | Dům | 9.0|1561.5; 561.4|1545.6; 544.1|1534.1; 554.7|1550.0; 572.0|
| 9. | Dům | 6.0|1567.0; 528.9|1583.5; 543.4|1589.6; 536.4|1573.1; 521.9|
|K5/1 |Násep| 0.0| 624.4; 742.3| 629.2; 733.5| 690.4; 767.2| 686.0; 776.2|
|K5/2 |Násep| 0.0| 686.0; 776.2| 690.4; 767.2| 725.1; 782.9| 721.7; 792.3|
|K5/3 |Násep| 0.0| 721.7; 792.3| 725.1; 782.9| 776.1; 795.8| 774.3; 805.6|
|K5/4 |Násep| 0.0| 774.3; 805.6| 776.1; 795.8| 823.0; 801.2| 822.6; 811.2|
|K5/5 |Násep| 0.0| 822.6; 811.2| 823.0; 801.2| 873.3; 798.5| 874.5; 808.5|
|K5/6 |Násep| 0.0| 874.5; 808.5| 873.3; 798.5| 912.3; 791.0| 914.3; 800.8|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K5/7 |Násep| 1.5| 914.3; 800.8| 912.3; 791.0| 971.4; 778.0| 974.0; 787.6|
|K5/8 |Násep| 1.5| 974.0; 787.6| 971.4; 778.0|1011.8; 765.5|1015.0; 775.1|
|K5/9 |Násep| 3.0|1015.0; 775.1|1011.8; 765.5|1043.6; 754.6|1046.8; 764.0|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K12/1|Násep| 1.0| 502.6; 689.4| 505.6; 684.2| 661.4; 773.9| 658.8; 779.3|
|K12/2|Násep| 1.0| 658.8; 779.3| 661.4; 773.9| 745.8; 808.2| 744.2; 814.0|
|K12/3|Násep| 1.0| 744.2; 814.0| 745.8; 808.2| 797.8; 817.1| 797.2; 823.1|
|K12/4|Násep| 1.0| 797.2; 823.1| 797.8; 817.1| 836.1; 817.8| 836.3; 823.8|
|K12/5|Násep| 1.0| 836.3; 823.8| 836.1; 817.8| 903.3; 810.9| 904.3; 816.9|
|K12/6|Násep| 1.0| 904.3; 816.9| 903.3; 810.9| 961.7; 797.9| 963.3; 803.7|
|K12/7|Násep| 1.0| 963.3; 803.7| 961.7; 797.9|1047.2; 769.0|1049.2; 774.6|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
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|N1/1 |Násep| 10.0|1109.3; 747.1|1109.3; 747.1|1205.2; 714.6|1205.2; 714.6|
|N1/2 |Násep| 9.5|1205.2; 714.6|1205.2; 714.6|1299.1; 682.9|1299.1; 682.9|
|N1/3 |Násep| 6.0|1299.1; 682.9|1299.1; 682.9|1394.4; 651.8|1394.4; 651.8|
|N1/4 |Násep| 4.2|1394.4; 651.8|1394.4; 651.8|1489.0; 620.1|1489.0; 620.1|
|N1/5 |Násep| 4.2|1489.0; 620.1|1489.0; 620.1|1593.3; 585.5|1593.3; 585.5|
|N1/6 |Násep| 5.0|1593.3; 585.5|1593.3; 585.5|1673.4; 557.9|1673.4; 557.9|
|N2/1 |Násep| 6.7|1453.8; 615.9|1453.8; 615.9|1485.6; 605.6|1485.6; 605.6|
|N2/2 |Násep| 6.2|1485.6; 605.6|1485.6; 605.6|1561.5; 580.0|1561.5; 580.0|
|N2/3 |Násep| 6.2|1561.5; 580.0|1561.5; 580.0|1568.4; 575.2|1568.4; 575.2|
|N2/4 |Násep| 6.2|1568.4; 575.2|1568.4; 575.2|1570.4; 569.0|1570.6; 569.0|
|N2/5 |Násep| 6.2|1570.6; 569.0|1570.4; 569.0|1569.8; 562.1|1569.8; 562.1|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1169; 745|
9|
9| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1213; 757| 288|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 1515; 654|
11|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 1574; 648|
14|
10| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 1615; 605|
41|
12| 2.5
|
| 6
|Dům | 12.0| 4 | 1649; 615|
30|
13| 2.5
|
| 7
|Dům | 9.0| 4 | 1502; 575|
13|
12| 2.5
|
| 8
|Dům | 9.0| 4 | 1562; 561|
23|
16| 2.5
|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 9
|Dům | 6.0| 4 | 1567; 529|
22|
9| 2.5
|
| K5/1 |Násep| 0.0| 4 | 624; 742|
70|
10| 0.0
|
| K5/2 |Násep| 0.0| 4 | 686; 776|
39|
10| 0.0
|
| K5/3 |Násep| 0.0| 4 | 722; 792|
53|
10| 0.0
|
| K5/4 |Násep| 0.0| 4 | 774; 806|
48|
10| 0.0
|
| K5/5 |Násep| 0.0| 4 | 823; 811|
51|
10| 0.0
|
| K5/6 |Násep| 0.0| 4 | 875; 808|
40|
10| 0.0
|
| K5/7 |Násep| 1.5| 4 | 914; 801|
61|
10| 0.0
|
| K5/8 |Násep| 1.5| 4 | 974; 788|
43|
10| 0.0
|
| K5/9 |Násep| 3.0| 4 | 1015; 775|
34|
10| 0.0
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K12/1|Násep| 1.0| 4 | 503; 689| 180|
6| 0.0
|
| K12/2|Násep| 1.0| 4 | 659; 779|
92|
6| 0.0
|
| K12/3|Násep| 1.0| 4 | 744; 814|
53|
6| 0.0
|
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| K12/4|Násep| 1.0| 4 | 797; 823|
39|
6| 0.0
|
| K12/5|Násep| 1.0| 4 | 836; 824|
68|
6| 0.0
|
| K12/6|Násep| 1.0| 4 | 904; 817|
60|
6| 0.0
|
| K12/7|Násep| 1.0| 4 | 963; 804|
90|
6| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
| N1/1 |Násep| 10.0| 4 | 1109; 747| 101|
0| 2.5
|
| N1/2 |Násep| 9.5| 4 | 1205; 715|
99|
0| 2.5
|
| N1/3 |Násep| 6.0| 4 | 1299; 683| 100|
0| 2.5
|
| N1/4 |Násep| 4.2| 4 | 1394; 652| 100|
0| 2.5
|
| N1/5 |Násep| 4.2| 4 | 1489; 620| 110|
0| 2.5
|
| N1/6 |Násep| 5.0| 4 | 1593; 586|
85|
0| 2.5
|
| N2/1 |Násep| 6.7| 4 | 1454; 616|
33|
0| 2.5
|
| N2/2 |Násep| 6.2| 4 | 1486; 606|
80|
0| 2.5
|
| N2/3 |Násep| 6.2| 4 | 1562; 580|
8|
0| 2.5
|
| N2/4 |Násep| 6.2| 4 | 1568; 575|
7|
0| 2.5
|
| N2/5 |Násep| 6.2| 4 | 1571; 569|
7|
0| 2.5
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1172.2; 741.1 | 53.9 |
| 53.9 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1172.2; 741.1 | 54.6 |
| 54.6 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1237.7; 724.3 | 51.7 |
| 51.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1308.8; 700.8 | 51.4 |
| 51.4 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1381.3; 676.0 | 51.3 |
| 51.3 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1456.6; 652.5 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 6 |
1.5 | 1217.6; 741.3 | 48.1 |
| 48.1 |
|
|
| 6 |
4.5 | 1217.6; 741.3 | 49.5 |
| 49.5 |
|
|
| 7 |
1.5 | 1275.0; 725.8 | 47.7 |
| 47.7 |
|
|
| 7 |
4.5 | 1275.0; 725.8 | 49.2 |
| 49.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 1347.4; 706.1 | 47.4 |
| 47.4 |
|
|
| 8 |
4.5 | 1347.4; 706.1 | 48.7 |
| 48.7 |
|
|
| 9 |
1.5 | 1418.5; 686.9 | 46.6 |
| 46.6 |
|
|
| 9 |
4.5 | 1418.5; 686.9 | 47.9 |
| 47.9 |
|
|
| 10 |
1.5 | 1479.3; 670.4 | 45.9 |
| 45.9 |
|
|
| 10 |
4.5 | 1479.3; 670.4 | 47.2 |
| 47.2 |
|
|
| 11 |
1.5 | 1520.1; 650.4 | 47.0 |
| 47.0 |
|
|
| 11 |
4.5 | 1520.1; 650.4 | 48.5 |
| 48.5 |
|
|
| 12 |
1.5 | 1578.1; 634.5 | 45.9 |
| 45.9 |
|
|
| 12 |
4.5 | 1578.1; 634.5 | 47.2 |
| 47.2 |
|
|
| 13 |
1.5 | 1542.9; 623.5 | 50.6 |
| 50.6 |
|
|
| 14 |
1.5 | 1608.4; 606.8 | 50.5 |
| 50.5 |
|
|
| 14 |
4.5 | 1608.4; 606.8 | 51.9 |
| 51.9 |
|
|
| 15 |
1.5 | 1649.9; 611.8 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 15 |
4.5 | 1649.9; 611.8 | 48.3 |
| 48.3 |
|
|
| 15 |
7.5 | 1649.9; 611.8 | 49.1 |
| 49.1 |
|
|
| 16 |
1.5 | 1507.8; 574.9 | 46.6 |
| 46.6 |
|
|
| 16 |
4.5 | 1507.8; 574.9 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 17 |
1.5 | 1513.9; 592.4 | 44.1 |
| 44.1 |
|
|
| 18 |
1.5 | 1555.4; 569.7 | 44.0 |
| 44.0 |
|
|
| 18 |
4.5 | 1555.4; 569.7 | 45.8 |
| 45.8 |
|
|
| 19 |
1.5 | 1573.3; 537.1 | 47.6 |
| 47.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 3 – bez PHO – den
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K17. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [2142.4, 386.9] [2419.9, 241.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1742.6; 488.9|1855.9; 471.7|1857.4; 481.3|1744.1; 498.5|
| 2. | Dům | 9.0|1800.6; 542.1|1842.7; 526.9|1846.4; 537.2|1804.3; 552.4|
| 3. | Dům | 9.0|2056.8; 388.8|2072.7; 379.8|2077.4; 388.1|2061.5; 397.1|
| 4. | Dům | 9.0|2092.0; 379.1|2105.1; 370.8|2099.0; 361.1|2085.9; 369.4|
| 5. | Dům | 9.0|2112.7; 366.7|2145.2; 344.6|2139.1; 335.6|2106.6; 357.7|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
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|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|K17/1|Násep| 0.0|2143.8; 389.6|2141.0; 384.2|2418.5; 239.2|2421.3; 244.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1743; 489| 115|
10| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1801; 542|
45|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 2057; 389|
18|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 2092; 379|
16|
11| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 2113; 367|
39|
11| 2.5
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
| K17/1|Násep| 0.0| 4 | 2144; 390| 313|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 61.0 |
| 61.0 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 61.6 |
| 61.6 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 62.6 |
| 62.6 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 63.3 |
| 63.3 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 65.1 |
| 65.1 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 65.6 |
| 65.6 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 68.2 |
| 68.2 |
|
|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 68.5 |
| 68.5 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 61.3 |
| 61.3 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 62.4 |
| 62.4 |
|
|
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| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 70.8 |
| 70.8 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 69.6 |
| 69.6 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 68.0 |
| 68.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 68.6 |
| 68.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 3 – bez PHO – noc
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K17. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [2142.4, 386.9] [2419.9, 241.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1742.6; 488.9|1855.9; 471.7|1857.4; 481.3|1744.1; 498.5|
| 2. | Dům | 9.0|1800.6; 542.1|1842.7; 526.9|1846.4; 537.2|1804.3; 552.4|
| 3. | Dům | 9.0|2056.8; 388.8|2072.7; 379.8|2077.4; 388.1|2061.5; 397.1|
| 4. | Dům | 9.0|2092.0; 379.1|2105.1; 370.8|2099.0; 361.1|2085.9; 369.4|
| 5. | Dům | 9.0|2112.7; 366.7|2145.2; 344.6|2139.1; 335.6|2106.6; 357.7|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
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|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|K17/1|Násep| 0.0|2143.8; 389.6|2141.0; 384.2|2418.5; 239.2|2421.3; 244.6|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1743; 489| 115|
10| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1801; 542|
45|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 2057; 389|
18|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 2092; 379|
16|
11| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 2113; 367|
39|
11| 2.5
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
| K17/1|Násep| 0.0| 4 | 2144; 390| 313|
6| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 55.1 |
| 55.1 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
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| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 56.7 |
| 56.7 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 57.4 |
| 57.4 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 59.1 |
| 59.1 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 59.8 |
| 59.8 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 62.2 |
| 62.2 |
|
|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 62.6 |
| 62.6 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 55.7 |
| 55.7 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 56.8 |
| 56.8 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 64.3 |
| 64.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 64.9 |
| 64.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 63.7 |
| 63.7 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 64.3 |
| 64.3 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 62.7 |
| 62.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 3 – včetně PHO – den
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.3-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:27
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.3-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:27
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 7.16 profi
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\HLUKPLUS7\HRONOV-DET.3-VČETNĚ PHO-DEN.ZAD Vytištěno: 20.10.2007 4:27
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K17. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.88, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [2142.4, 386.9] [2419.9, 241.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 54.1 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1742.6; 488.9|1855.9; 471.7|1857.4; 481.3|1744.1; 498.5|
| 2. | Dům | 9.0|1800.6; 542.1|1842.7; 526.9|1846.4; 537.2|1804.3; 552.4|
| 3. | Dům | 9.0|2056.8; 388.8|2072.7; 379.8|2077.4; 388.1|2061.5; 397.1|
| 4. | Dům | 9.0|2092.0; 379.1|2105.1; 370.8|2099.0; 361.1|2085.9; 369.4|
| 5. | Dům | 9.0|2112.7; 366.7|2145.2; 344.6|2139.1; 335.6|2106.6; 357.7|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
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|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|K17/1|Násep| 0.0|2143.8; 389.6|2141.0; 384.2|2418.5; 239.2|2421.3; 244.6|
|N2/1 |Násep| 8.0|1698.3; 535.2|1698.3; 535.2|1735.2; 523.1|1735.2; 523.1|
|N2/2 |Násep| 8.0|1735.2; 523.1|1735.2; 523.1|1762.5; 514.1|1762.5; 514.1|
|N2/3 |Násep| 7.0|1762.5; 514.1|1762.5; 514.1|1862.9; 479.9|1862.9; 479.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N2/4 |Násep| 5.5|1862.9; 479.9|1862.9; 479.9|1879.5; 473.0|1879.5; 473.0|
|N3/1 |Násep| 7.0|1767.3; 526.9|1767.3; 526.9|1867.1; 492.7|1867.1; 492.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1743; 489| 115|
10| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1801; 542|
45|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 2057; 389|
18|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 2092; 379|
16|
11| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 2113; 367|
39|
11| 2.5
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
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| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
| K17/1|Násep| 0.0| 4 | 2144; 390| 313|
6| 0.0
|
| N2/1 |Násep| 8.0| 4 | 1698; 535|
39|
0| 2.5
|
| N2/2 |Násep| 8.0| 4 | 1735; 523|
29|
0| 2.5
|
| N2/3 |Násep| 7.0| 4 | 1763; 514| 106|
0| 2.5
|
| N2/4 |Násep| 5.5| 4 | 1863; 480|
18|
0| 2.5
|
| N3/1 |Násep| 7.0| 4 | 1767; 527| 105|
0| 2.5
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 51.0 |
| 51.0 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 52.7 |
| 52.7 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 50.6 |
| 50.6 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 52.7 |
| 52.7 |
|
|
| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 50.7 |
| 50.7 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 53.0 |
| 53.0 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 50.2 |
| 50.2 |
|
|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 52.5 |
| 52.5 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 56.4 |
| 56.4 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 58.2 |
| 58.2 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 70.3 |
| 70.3 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 70.9 |
| 70.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 69.6 |
| 69.6 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 70.2 |
| 70.2 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 68.0 |
| 68.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 68.6 |
| 68.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

úsek 3 – včetně PHO – noc
HLUK+ verze 7.16 profi
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K6.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1046.0, 759.3] [1106.7, 739.3] m.
Výška: 4.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
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|/2 Krajní body: [1106.7, 739.3] [1201.3, 708.2] m.
Výška: 7.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1201.3, 708.2] [1295.9, 676.4] m.
Výška: 7.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K7.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1296.4, 676.4] [1391.7, 644.7] m.
Výška: 3.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1391.7, 644.7] [1487.0, 612.9] m.
Výška: 1.7 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1487.0, 612.9] [1591.3, 578.4] m.
Výška: 1.2 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1591.3, 578.4] [1672.0, 550.1] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [1672.0, 550.1] [1736.9, 529.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K8.
AUTOMOBILY: II/303 - most
(Most - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1737.6, 529.4] [1764.6, 520.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K9.
AUTOMOBILY: II/303
(Násep/zářez - šířka +** m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1765.5, 520.2] [1865.0, 486.3] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1865.0, 486.3] [1958.9, 448.3] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1958.9, 448.3] [2010.6, 429.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|

103

| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [2010.6, 429.0] [2051.4, 410.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [2051.4, 410.4] [2119.7, 371.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [2119.7, 371.0] [2162.5, 348.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [2162.5, 348.9] [2243.3, 316.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [2243.3, 316.5] [2414.6, 232.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K13. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1049.0, 771.8] [1593.7, 592.2] m.
Výška: 1.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K14. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1594.6, 591.8] [1676.7, 564.9] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/2 Krajní body: [1676.7, 564.9] [1741.0, 543.5] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K15. ŽELEZNICE : ČD - most
(Most - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1741.6, 542.8] [1770.6, 532.4] m.
Výška: 3.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 3.0 dB. Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K16. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [1771.3, 532.4] [1870.8, 498.6] m.
Výška: 2.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
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|/2 Krajní body: [1870.8, 498.6] [1965.4, 466.2] m.
Výška: 0.5 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/3 Krajní body: [1965.4, 466.2] [2049.6, 434.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|/4 Krajní body: [2049.6, 434.4] [2140.7, 387.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K17. ŽELEZNICE : ČD
(Násep/zářez - šířka 6.0 m) |
| Počet vlaků za hodinu:
0.38, počet vozů: 4, trakce: elektrická
|
|/1 Krajní body: [2142.4, 386.9] [2419.9, 241.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 30.0 km/h, korekce: Žádná.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 50.4 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1. | Dům | 9.0|1742.6; 488.9|1855.9; 471.7|1857.4; 481.3|1744.1; 498.5|
| 2. | Dům | 9.0|1800.6; 542.1|1842.7; 526.9|1846.4; 537.2|1804.3; 552.4|
| 3. | Dům | 9.0|2056.8; 388.8|2072.7; 379.8|2077.4; 388.1|2061.5; 397.1|
| 4. | Dům | 9.0|2092.0; 379.1|2105.1; 370.8|2099.0; 361.1|2085.9; 369.4|
| 5. | Dům | 9.0|2112.7; 366.7|2145.2; 344.6|2139.1; 335.6|2106.6; 357.7|
|K6/1 |Most | 4.5|1047.6; 764.0|1044.4; 754.6|1105.1; 734.6|1108.3; 744.0|
|K6/2 |Most | 7.5|1108.3; 744.0|1105.1; 734.6|1199.7; 703.5|1202.9; 712.9|
|K6/3 |Most | 7.0|1202.9; 712.9|1199.7; 703.5|1294.3; 671.7|1297.5; 681.1|
|K7/1 |Násep| 3.5|1298.0; 681.1|1294.8; 671.7|1390.1; 640.0|1393.3; 649.4|
|K7/2 |Násep| 1.7|1393.3; 649.4|1390.1; 640.0|1485.4; 608.2|1488.6; 617.6|
|K7/3 |Násep| 1.2|1488.6; 617.6|1485.4; 608.2|1589.7; 573.7|1592.9; 583.1|
|K7/4 |Násep| 2.0|1592.9; 583.1|1589.7; 573.7|1670.4; 545.4|1673.6; 554.8|
|K7/5 |Násep| 3.0|1673.6; 554.8|1670.4; 545.4|1735.4; 524.6|1738.4; 534.2|
|K8/1 |Most | 3.0|1739.2; 534.1|1736.0; 524.7|1763.0; 515.7|1766.2; 525.1|
|K9/1 |Násep| 2.0|1767.1; 524.9|1763.9; 515.5|1863.3; 481.6|1866.7; 491.0|
|K9/2 |Násep| 0.5|1866.7; 491.0|1863.3; 481.6|1957.1; 443.6|1960.7; 453.0|
|K9/3 |Násep| 0.0|1960.7; 453.0|1957.1; 443.6|2008.7; 424.4|2012.5; 433.6|
|K9/4 |Násep| 0.0|2012.5; 433.6|2008.7; 424.4|2049.1; 405.9|2053.7; 414.9|
|K9/5 |Násep| 0.0|2053.7; 414.9|2049.1; 405.9|2117.3; 366.6|2122.1; 375.4|
|K9/6 |Násep| 0.0|2122.1; 375.4|2117.3; 366.6|2160.4; 344.3|2164.6; 353.5|
|K9/7 |Násep| 0.0|2164.6; 353.5|2160.4; 344.3|2241.3; 311.9|2245.3; 321.1|
|K9/8 |Násep| 0.0|2245.3; 321.1|2241.3; 311.9|2412.4; 228.4|2416.8; 237.4|
|K13/1|Násep| 1.0|1049.9; 774.6|1048.1; 769.0|1592.8; 589.4|1594.6; 595.0|
|K14/1|Násep| 2.0|1595.5; 594.7|1593.7; 588.9|1675.8; 562.1|1677.6; 567.7|
|K14/2|Násep| 3.0|1677.6; 567.7|1675.8; 562.1|1740.1; 540.7|1741.9; 546.3|
|K15/1|Most | 3.0|1742.6; 545.6|1740.6; 540.0|1769.6; 529.6|1771.6; 535.2|
|K16/1|Násep| 2.0|1772.3; 535.2|1770.3; 529.6|1869.8; 495.8|1871.8; 501.4|
|K16/2|Násep| 0.5|1871.8; 501.4|1869.8; 495.8|1964.4; 463.4|1966.4; 469.0|
|K16/3|Násep| 0.0|1966.4; 469.0|1964.4; 463.4|2048.4; 431.7|2050.8; 437.1|
|K16/4|Násep| 0.0|2050.8; 437.1|2048.4; 431.7|2139.3; 384.7|2142.1; 390.1|
|K17/1|Násep| 0.0|2143.8; 389.6|2141.0; 384.2|2418.5; 239.2|2421.3; 244.6|
|N2/1 |Násep| 8.0|1698.3; 535.2|1698.3; 535.2|1735.2; 523.1|1735.2; 523.1|
|N2/2 |Násep| 8.0|1735.2; 523.1|1735.2; 523.1|1762.5; 514.1|1762.5; 514.1|
|N2/3 |Násep| 7.0|1762.5; 514.1|1762.5; 514.1|1862.9; 479.9|1862.9; 479.9|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N2/4 |Násep| 5.5|1862.9; 479.9|1862.9; 479.9|1879.5; 473.0|1879.5; 473.0|
|N3/1 |Násep| 7.0|1767.3; 526.9|1767.3; 526.9|1867.1; 492.7|1867.1; 492.7|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1
|Dům | 9.0| 4 | 1743; 489| 115|
10| 2.5
|
| 2
|Dům | 9.0| 4 | 1801; 542|
45|
11| 2.5
|
| 3
|Dům | 9.0| 4 | 2057; 389|
18|
10| 2.5
|
| 4
|Dům | 9.0| 4 | 2092; 379|
16|
11| 2.5
|
| 5
|Dům | 9.0| 4 | 2113; 367|
39|
11| 2.5
|
| K6/1 |Most | 4.5| 4 | 1048; 764|
64|
10|
|
| K6/2 |Most | 7.5| 4 | 1108; 744| 100|
10|
|
| K6/3 |Most | 7.0| 4 | 1203; 713| 100|
10|
|
| K7/1 |Násep| 3.5| 4 | 1298; 681| 100|
10| 0.0
|
| K7/2 |Násep| 1.7| 4 | 1393; 649| 100|
10| 0.0
|
| K7/3 |Násep| 1.2| 4 | 1489; 618| 110|
10| 0.0
|
| K7/4 |Násep| 2.0| 4 | 1593; 583|
86|
10| 0.0
|
| K7/5 |Násep| 3.0| 4 | 1674; 555|
68|
10| 0.0
|
| K8/1 |Most | 3.0| 4 | 1739; 534|
28|
10|
|
| K9/1 |Násep| 2.0| 4 | 1767; 525| 105|
10| 0.0
|
| K9/2 |Násep| 0.5| 4 | 1867; 491| 101|
10| 0.0
|
| K9/3 |Násep| 0.0| 4 | 1961; 453|
55|
10| 0.0
|
| K9/4 |Násep| 0.0| 4 | 2013; 434|
45|
10| 0.0
|
| K9/5 |Násep| 0.0| 4 | 2054; 415|
79|
10| 0.0
|
| K9/6 |Násep| 0.0| 4 | 2122; 375|
48|
10| 0.0
|
| K9/7 |Násep| 0.0| 4 | 2165; 353|
87|
10| 0.0
|
| K9/8 |Násep| 0.0| 4 | 2245; 321| 191|
10| 0.0
|
| K13/1|Násep| 1.0| 4 | 1050; 775| 574|
6| 0.0
|
| K14/1|Násep| 2.0| 4 | 1596; 595|
86|
6| 0.0
|
| K14/2|Násep| 3.0| 4 | 1678; 568|
68|
6| 0.0
|
| K15/1|Most | 3.0| 4 | 1743; 546|
31|
6|
|
| K16/1|Násep| 2.0| 4 | 1772; 535| 105|
6| 0.0
|
| K16/2|Násep| 0.5| 4 | 1872; 501| 100|
6| 0.0
|
| K16/3|Násep| 0.0| 4 | 1966; 469|
90|
6| 0.0
|
| K16/4|Násep| 0.0| 4 | 2051; 437| 103|
6| 0.0
|
| K17/1|Násep| 0.0| 4 | 2144; 390| 313|
6| 0.0
|
| N2/1 |Násep| 8.0| 4 | 1698; 535|
39|
0| 2.5
|
| N2/2 |Násep| 8.0| 4 | 1735; 523|
29|
0| 2.5
|
| N2/3 |Násep| 7.0| 4 | 1763; 514| 106|
0| 2.5
|
| N2/4 |Násep| 5.5| 4 | 1863; 480|
18|
0| 2.5
|
| N3/1 |Násep| 7.0| 4 | 1767; 527| 105|
0| 2.5
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
1.5 | 1750.3; 499.6 | 45.1 |
| 45.1 |
|
|
| 1 |
4.5 | 1750.3; 499.6 | 46.8 |
| 46.8 |
|
|
| 2 |
1.5 | 1777.1; 495.5 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 2 |
4.5 | 1777.1; 495.5 | 46.8 |
| 46.8 |
|
|
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| 3 |
1.5 | 1811.0; 490.4 | 44.7 |
| 44.7 |
|
|
| 3 |
4.5 | 1811.0; 490.4 | 47.1 |
| 47.1 |
|
|
| 4 |
1.5 | 1844.8; 485.2 | 44.3 |
| 44.3 |
|
|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4 |
4.5 | 1844.8; 485.2 | 46.6 |
| 46.6 |
|
|
| 5 |
1.5 | 1822.0; 532.3 | 52.0 |
| 52.0 |
|
|
| 5 |
4.5 | 1822.0; 532.3 | 53.4 |
| 53.4 |
|
|
| 6 |
1.5 | 2070.6; 394.3 | 64.4 |
| 64.4 |
|
|
| 6 |
4.5 | 2070.6; 394.3 | 64.9 |
| 64.9 |
|
|
| 7 |
1.5 | 2099.4; 376.8 | 63.7 |
| 63.7 |
|
|
| 7 |
4.5 | 2099.4; 376.8 | 64.3 |
| 64.3 |
|
|
| 8 |
1.5 | 2129.3; 357.8 | 62.0 |
| 62.0 |
|
|
| 8 |
4.5 | 2129.3; 357.8 | 62.7 |
| 62.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Po frekvencich: Ne (^F4-prepni)
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Pokračování stávajícího stavu – den
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K18. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ -76.1, 258.7] [ 129.1, 323.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 129.1, 323.3] [ 234.8, 354.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 234.8, 354.1] [ 312.8, 385.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 312.8, 385.9] [ 404.2, 436.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 404.2, 436.2] [ 484.2, 485.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 484.2, 485.5] [ 515.0, 498.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 515.0, 498.8] [ 554.0, 502.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 554.0, 502.9] [ 765.4, 524.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 765.4, 524.5] [ 795.2, 525.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 795.2, 525.5] [ 822.9, 516.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\Dokumenty\Hronov - obchvat\Hluk-DEIA\HRONOV-POKRSS-DEN.ZAD Vytištěno:
21.11.2008 19:16
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K19. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [ 824.2, 515.5] [ 837.3, 507.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 837.3, 507.5] [ 856.8, 490.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 856.8, 490.8] [ 893.9, 466.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 893.9, 466.9] [ 950.5, 427.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 950.5, 427.0] [ 968.6, 413.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 968.6, 413.2] [ 976.6, 402.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 976.6, 402.3] [ 982.4, 384.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 982.4, 384.9] [ 991.1, 372.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 991.1, 372.5] [1002.0, 370.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
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| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[1002.0, 370.4] [1037.5, 379.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
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Soubor: C:\Dokumenty\Hronov - obchvat\Hluk-DEIA\HRONOV-POKRSS-DEN.ZAD Vytištěno:
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K20. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1039.0, 379.8] [1086.2, 389.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1086.2, 389.2] [1126.8, 390.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1126.8, 390.0] [1155.1, 394.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1155.1, 394.3] [1224.8, 414.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [1224.8, 414.6] [1268.3, 421.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [1268.3, 421.9] [1310.4, 428.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [1310.4, 428.4] [1345.2, 425.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [1345.2, 425.5] [1383.7, 427.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1383.7, 427.0] [1409.1, 434.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[1409.1, 434.2] [1431.6, 451.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K21. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1432.3, 451.6] [1466.4, 472.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1466.4, 472.0] [1493.3, 482.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1493.3, 482.8] [1517.2, 484.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1517.2, 484.3] [1574.5, 479.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [1574.5, 479.9] [1603.6, 472.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [1603.6, 472.0] [1646.4, 472.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [1646.4, 472.0] [1684.1, 473.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [1684.1, 473.4] [1721.8, 481.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/9 Krajní body: [1721.8, 481.4] [1763.9, 479.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/10 Krajní body:[1763.9, 479.2] [1853.9, 465.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K22. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
512.09, podíl nákladních aut: 25 %.
|
|/1 Krajní body: [1855.0, 465.4] [1896.4, 463.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/2 Krajní body: [1896.4, 463.2] [1913.8, 461.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/3 Krajní body: [1913.8, 461.8] [1938.5, 455.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/4 Krajní body: [1938.5, 455.3] [2006.7, 429.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/5 Krajní body: [2006.7, 429.9] [2070.5, 400.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/6 Krajní body: [2070.5, 400.8] [2144.6, 357.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/7 Krajní body: [2144.6, 357.3] [2219.3, 326.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|/8 Krajní body: [2219.3, 326.1] [2428.3, 223.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 65.6 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K18/1|Násep| 0.0| -77.3; 262.5| -74.9; 254.9| 130.3; 319.5| 127.9; 327.1|
|K18/2|Násep| 0.0| 127.9; 327.1| 130.3; 319.5| 236.1; 350.3| 233.5; 357.9|
|K18/3|Násep| 0.0| 233.5; 357.9| 236.1; 350.3| 314.5; 382.3| 311.1; 389.5|
|K18/4|Násep| 0.0| 311.1; 389.5| 314.5; 382.3| 406.2; 432.7| 402.2; 439.7|
|K18/5|Násep| 0.0| 402.2; 439.7| 406.2; 432.7| 486.1; 481.9| 482.3; 489.1|
|K18/6|Násep| 0.0| 482.3; 489.1| 486.1; 481.9| 516.0; 494.9| 514.0; 502.7|
|K18/7|Násep| 0.0| 514.0; 502.7| 516.0; 494.9| 554.4; 498.9| 553.6; 506.9|
|K18/8|Násep| 0.0| 553.6; 506.9| 554.4; 498.9| 765.7; 520.5| 765.1; 528.5|
|K18/9|Násep| 0.0| 765.1; 528.5| 765.7; 520.5| 794.6; 521.5| 795.8; 529.5|
|K18/0|Násep| 0.0| 795.8; 529.5| 794.6; 521.5| 821.6; 512.5| 824.2; 520.1|
|K19/1|Násep| 0.0| 826.3; 518.9| 822.1; 512.1| 834.9; 504.3| 839.7; 510.7|
|K19/2|Násep| 0.0| 839.7; 510.7| 834.9; 504.3| 854.4; 487.6| 859.2; 494.0|
|K19/3|Násep| 0.0| 859.2; 494.0| 854.4; 487.6| 891.7; 463.6| 896.1; 470.2|
|K19/4|Násep| 0.0| 896.1; 470.2| 891.7; 463.6| 948.1; 423.8| 952.9; 430.2|
|K19/5|Násep| 0.0| 952.9; 430.2| 948.1; 423.8| 965.7; 410.4| 971.5; 416.0|
|K19/6|Násep| 0.0| 971.5; 416.0| 965.7; 410.4| 973.0; 400.4| 980.2; 404.2|
|K19/7|Násep| 0.0| 980.2; 404.2| 973.0; 400.4| 978.8; 383.1| 986.0; 386.7|
|K19/8|Násep| 0.0| 986.0; 386.7| 978.8; 383.1| 988.8; 368.9| 993.4; 376.1|
|K19/9|Násep| 0.0| 993.4; 376.1| 988.8; 368.9|1002.1; 366.3|1001.9; 374.5|
|K19/0|Násep| 0.0|1001.9; 374.5|1002.1; 366.3|1038.5; 375.9|1036.5; 383.7|
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|K20/1|Násep| 0.0|1038.2; 383.7|1039.8; 375.9|1086.6; 385.2|1085.8; 393.2|
|K20/2|Násep| 0.0|1085.8; 393.2|1086.6; 385.2|1127.1; 386.0|1126.5; 394.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K20/3|Násep| 0.0|1126.5; 394.0|1127.1; 386.0|1156.0; 390.4|1154.2; 398.2|
|K20/4|Násep| 0.0|1154.2; 398.2|1156.0; 390.4|1225.7; 410.7|1223.9; 418.5|
|K20/5|Násep| 0.0|1223.9; 418.5|1225.7; 410.7|1268.9; 418.0|1267.7; 425.8|
|K20/6|Násep| 0.0|1267.7; 425.8|1268.9; 418.0|1310.5; 424.4|1310.3; 432.4|
|K20/7|Násep| 0.0|1310.3; 432.4|1310.5; 424.4|1345.1; 421.5|1345.3; 429.5|
|K20/8|Násep| 0.0|1345.3; 429.5|1345.1; 421.5|1384.3; 423.0|1383.1; 431.0|
|K20/9|Násep| 0.0|1383.1; 431.0|1384.3; 423.0|1410.9; 430.6|1407.3; 437.8|
|K20/0|Násep| 0.0|1407.3; 437.8|1410.9; 430.6|1434.0; 448.4|1429.2; 454.8|
|K21/1|Násep| 0.0|1430.2; 455.0|1434.4; 448.2|1468.2; 468.4|1464.6; 475.6|
|K21/2|Násep| 0.0|1464.6; 475.6|1468.2; 468.4|1494.2; 478.8|1492.4; 486.8|
|K21/3|Násep| 0.0|1492.4; 486.8|1494.2; 478.8|1517.2; 480.3|1517.2; 488.3|
|K21/4|Násep| 0.0|1517.2; 488.3|1517.2; 480.3|1573.8; 475.9|1575.2; 483.9|
|K21/5|Násep| 0.0|1575.2; 483.9|1573.8; 475.9|1603.1; 468.0|1604.1; 476.0|
|K21/6|Násep| 0.0|1604.1; 476.0|1603.1; 468.0|1646.5; 468.0|1646.3; 476.0|
|K21/7|Násep| 0.0|1646.3; 476.0|1646.5; 468.0|1684.6; 469.4|1683.6; 477.4|
|K21/8|Násep| 0.0|1683.6; 477.4|1684.6; 469.4|1722.1; 477.4|1721.5; 485.4|
|K21/9|Násep| 0.0|1721.5; 485.4|1722.1; 477.4|1763.5; 475.2|1764.3; 483.2|
|K21/0|Násep| 0.0|1764.3; 483.2|1763.5; 475.2|1853.3; 461.4|1854.5; 469.4|
|K22/1|Násep| 0.0|1855.2; 469.4|1854.8; 461.4|1896.1; 459.2|1896.7; 467.2|
|K22/2|Násep| 0.0|1896.7; 467.2|1896.1; 459.2|1913.1; 457.8|1914.5; 465.8|
|K22/3|Násep| 0.0|1914.5; 465.8|1913.1; 457.8|1937.3; 451.5|1939.7; 459.1|
|K22/4|Násep| 0.0|1939.7; 459.1|1937.3; 451.5|2005.2; 426.2|2008.2; 433.6|
|K22/5|Násep| 0.0|2008.2; 433.6|2005.2; 426.2|2068.7; 397.2|2072.3; 404.4|
|K22/6|Násep| 0.0|2072.3; 404.4|2068.7; 397.2|2142.8; 353.7|2146.4; 360.9|
|K22/7|Násep| 0.0|2146.4; 360.9|2142.8; 353.7|2217.6; 322.5|2221.0; 329.7|
|K22/8|Násep| 0.0|2221.0; 329.7|2217.6; 322.5|2426.5; 220.2|2430.1; 227.4|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K18/1|Násep| 0.0| 4 | -77; 263| 215|
8| 0.0
|
| K18/2|Násep| 0.0| 4 | 128; 327| 110|
8| 0.0
|
| K18/3|Násep| 0.0| 4 | 233; 358|
84|
8| 0.0
|
| K18/4|Násep| 0.0| 4 | 311; 390| 104|
8| 0.0
|
| K18/5|Násep| 0.0| 4 | 402; 440|
94|
8| 0.0
|
| K18/6|Násep| 0.0| 4 | 482; 489|
34|
8| 0.0
|
| K18/7|Násep| 0.0| 4 | 514; 503|
39|
8| 0.0
|
| K18/8|Násep| 0.0| 4 | 554; 507| 213|
8| 0.0
|
| K18/9|Násep| 0.0| 4 | 765; 528|
30|
8| 0.0
|
| K18/0|Násep| 0.0| 4 | 796; 530|
29|
8| 0.0
|
| K19/1|Násep| 0.0| 4 | 826; 519|
15|
8| 0.0
|
| K19/2|Násep| 0.0| 4 | 840; 511|
26|
8| 0.0
|
| K19/3|Násep| 0.0| 4 | 859; 494|
44|
8| 0.0
|
| K19/4|Násep| 0.0| 4 | 896; 470|
69|
8| 0.0
|
| K19/5|Násep| 0.0| 4 | 953; 430|
23|
8| 0.0
|
| K19/6|Násep| 0.0| 4 | 971; 416|
14|
8| 0.0
|
| K19/7|Násep| 0.0| 4 | 980; 404|
18|
8| 0.0
|
| K19/8|Násep| 0.0| 4 | 986; 387|
15|
8| 0.0
|
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| K19/9|Násep| 0.0| 4 | 993; 376|
11|
8| 0.0
|
| K19/0|Násep| 0.0| 4 | 1002; 375|
37|
8| 0.0
|
| K20/1|Násep| 0.0| 4 | 1038; 384|
48|
8| 0.0
|
| K20/2|Násep| 0.0| 4 | 1086; 393|
41|
8| 0.0
|
| K20/3|Násep| 0.0| 4 | 1126; 394|
29|
8| 0.0
|
| K20/4|Násep| 0.0| 4 | 1154; 398|
73|
8| 0.0
|
| K20/5|Násep| 0.0| 4 | 1224; 419|
44|
8| 0.0
|
| K20/6|Násep| 0.0| 4 | 1268; 426|
43|
8| 0.0
|
| K20/7|Násep| 0.0| 4 | 1310; 432|
35|
8| 0.0
|
| K20/8|Násep| 0.0| 4 | 1345; 430|
39|
8| 0.0
|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K20/9|Násep| 0.0| 4 | 1383; 431|
26|
8| 0.0
|
| K20/0|Násep| 0.0| 4 | 1407; 438|
28|
8| 0.0
|
| K21/1|Násep| 0.0| 4 | 1430; 455|
40|
8| 0.0
|
| K21/2|Násep| 0.0| 4 | 1465; 476|
29|
8| 0.0
|
| K21/3|Násep| 0.0| 4 | 1492; 487|
24|
8| 0.0
|
| K21/4|Násep| 0.0| 4 | 1517; 488|
57|
8| 0.0
|
| K21/5|Násep| 0.0| 4 | 1575; 484|
30|
8| 0.0
|
| K21/6|Násep| 0.0| 4 | 1604; 476|
43|
8| 0.0
|
| K21/7|Násep| 0.0| 4 | 1646; 476|
38|
8| 0.0
|
| K21/8|Násep| 0.0| 4 | 1684; 477|
39|
8| 0.0
|
| K21/9|Násep| 0.0| 4 | 1721; 485|
42|
8| 0.0
|
| K21/0|Násep| 0.0| 4 | 1764; 483|
91|
8| 0.0
|
| K22/1|Násep| 0.0| 4 | 1855; 469|
41|
8| 0.0
|
| K22/2|Násep| 0.0| 4 | 1897; 467|
17|
8| 0.0
|
| K22/3|Násep| 0.0| 4 | 1914; 466|
26|
8| 0.0
|
| K22/4|Násep| 0.0| 4 | 1940; 459|
73|
8| 0.0
|
| K22/5|Násep| 0.0| 4 | 2008; 434|
70|
8| 0.0
|
| K22/6|Násep| 0.0| 4 | 2072; 404|
86|
8| 0.0
|
| K22/7|Násep| 0.0| 4 | 2146; 361|
81|
8| 0.0
|
| K22/8|Násep| 0.0| 4 | 2221; 330| 233|
8| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Pokračování stávajícího stavu – noc
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\DOKUMENTY\HRONOV - OBCHVAT\HLUK-DEIA\HRONOV-POKRSS-NOC.ZAD Vytištěno:
21.11.2008 19:18
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K18. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ -76.1, 258.7] [ 129.1, 323.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 129.1, 323.3] [ 234.8, 354.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 234.8, 354.1] [ 312.8, 385.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 312.8, 385.9] [ 404.2, 436.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
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| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 404.2, 436.2] [ 484.2, 485.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 484.2, 485.5] [ 515.0, 498.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 515.0, 498.8] [ 554.0, 502.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 554.0, 502.9] [ 765.4, 524.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 765.4, 524.5] [ 795.2, 525.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[ 795.2, 525.5] [ 822.9, 516.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K19. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [ 824.2, 515.5] [ 837.3, 507.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [ 837.3, 507.5] [ 856.8, 490.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [ 856.8, 490.8] [ 893.9, 466.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [ 893.9, 466.9] [ 950.5, 427.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [ 950.5, 427.0] [ 968.6, 413.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [ 968.6, 413.2] [ 976.6, 402.3] m.
Výška: 0.0 m.|
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|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [ 976.6, 402.3] [ 982.4, 384.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [ 982.4, 384.9] [ 991.1, 372.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [ 991.1, 372.5] [1002.0, 370.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[1002.0, 370.4] [1037.5, 379.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K20. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1039.0, 379.8] [1086.2, 389.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1086.2, 389.2] [1126.8, 390.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1126.8, 390.0] [1155.1, 394.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1155.1, 394.3] [1224.8, 414.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [1224.8, 414.6] [1268.3, 421.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [1268.3, 421.9] [1310.4, 428.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [1310.4, 428.4] [1345.2, 425.5] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
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|/8 Krajní body: [1345.2, 425.5] [1383.7, 427.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [1383.7, 427.0] [1409.1, 434.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[1409.1, 434.2] [1431.6, 451.6] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\DOKUMENTY\HRONOV - OBCHVAT\HLUK-DEIA\HRONOV-POKRSS-NOC.ZAD Vytištěno:
21.11.2008 19:18
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K21. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1432.3, 451.6] [1466.4, 472.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1466.4, 472.0] [1493.3, 482.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1493.3, 482.8] [1517.2, 484.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1517.2, 484.3] [1574.5, 479.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [1574.5, 479.9] [1603.6, 472.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [1603.6, 472.0] [1646.4, 472.0] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [1646.4, 472.0] [1684.1, 473.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [1684.1, 473.4] [1721.8, 481.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/9 Krajní body: [1721.8, 481.4] [1763.9, 479.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
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| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/10 Krajní body:[1763.9, 479.2] [1853.9, 465.4] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K22. AUTOMOBILY: stávající II/303
(Násep/zářez - šířka 8.0 m) |
| Počet aut za hodinu:
102.58, podíl nákladních aut: 34 %.
|
|/1 Krajní body: [1855.0, 465.4] [1896.4, 463.2] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/2 Krajní body: [1896.4, 463.2] [1913.8, 461.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/3 Krajní body: [1913.8, 461.8] [1938.5, 455.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/4 Krajní body: [1938.5, 455.3] [2006.7, 429.9] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/5 Krajní body: [2006.7, 429.9] [2070.5, 400.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/6 Krajní body: [2070.5, 400.8] [2144.6, 357.3] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/7 Krajní body: [2144.6, 357.3] [2219.3, 326.1] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|/8 Krajní body: [2219.3, 326.1] [2428.3, 223.8] m.
Výška: 0.0 m.|
|
Odraz od levé stěny: 0.0 dB. Odraz od pravé stěny: 0.0 dB.
|
| Výpočtová rychlost: 45.0 km/h, kryt: Aa, F3: 1.0
Křižovatka: ne
|
| Sklon vozovky: 0.0% .
Čtyřproudá vozovka: ne.
|
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 59.7 dB.
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K18/1|Násep| 0.0| -77.3; 262.5| -74.9; 254.9| 130.3; 319.5| 127.9; 327.1|
|K18/2|Násep| 0.0| 127.9; 327.1| 130.3; 319.5| 236.1; 350.3| 233.5; 357.9|
|K18/3|Násep| 0.0| 233.5; 357.9| 236.1; 350.3| 314.5; 382.3| 311.1; 389.5|
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|K18/4|Násep| 0.0| 311.1; 389.5| 314.5; 382.3| 406.2; 432.7| 402.2; 439.7|
|K18/5|Násep| 0.0| 402.2; 439.7| 406.2; 432.7| 486.1; 481.9| 482.3; 489.1|
|K18/6|Násep| 0.0| 482.3; 489.1| 486.1; 481.9| 516.0; 494.9| 514.0; 502.7|
|K18/7|Násep| 0.0| 514.0; 502.7| 516.0; 494.9| 554.4; 498.9| 553.6; 506.9|
|K18/8|Násep| 0.0| 553.6; 506.9| 554.4; 498.9| 765.7; 520.5| 765.1; 528.5|
|K18/9|Násep| 0.0| 765.1; 528.5| 765.7; 520.5| 794.6; 521.5| 795.8; 529.5|
|K18/0|Násep| 0.0| 795.8; 529.5| 794.6; 521.5| 821.6; 512.5| 824.2; 520.1|
|K19/1|Násep| 0.0| 826.3; 518.9| 822.1; 512.1| 834.9; 504.3| 839.7; 510.7|
|K19/2|Násep| 0.0| 839.7; 510.7| 834.9; 504.3| 854.4; 487.6| 859.2; 494.0|
|K19/3|Násep| 0.0| 859.2; 494.0| 854.4; 487.6| 891.7; 463.6| 896.1; 470.2|
|K19/4|Násep| 0.0| 896.1; 470.2| 891.7; 463.6| 948.1; 423.8| 952.9; 430.2|
|K19/5|Násep| 0.0| 952.9; 430.2| 948.1; 423.8| 965.7; 410.4| 971.5; 416.0|
|K19/6|Násep| 0.0| 971.5; 416.0| 965.7; 410.4| 973.0; 400.4| 980.2; 404.2|
|K19/7|Násep| 0.0| 980.2; 404.2| 973.0; 400.4| 978.8; 383.1| 986.0; 386.7|
|K19/8|Násep| 0.0| 986.0; 386.7| 978.8; 383.1| 988.8; 368.9| 993.4; 376.1|
|K19/9|Násep| 0.0| 993.4; 376.1| 988.8; 368.9|1002.1; 366.3|1001.9; 374.5|
|K19/0|Násep| 0.0|1001.9; 374.5|1002.1; 366.3|1038.5; 375.9|1036.5; 383.7|
|K20/1|Násep| 0.0|1038.2; 383.7|1039.8; 375.9|1086.6; 385.2|1085.8; 393.2|
|K20/2|Násep| 0.0|1085.8; 393.2|1086.6; 385.2|1127.1; 386.0|1126.5; 394.0|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
@PA
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|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
Opis zadání - objekty
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
|
|
|
souřadnice objektu v (m)
|
|Číslo| Typ |výška|———————————————————————————————————————————————————————|
|
|
| (m) | bod č. 1/5 | bod č. 2/6 | bod č. 3
| bod č. 4
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|K20/3|Násep| 0.0|1126.5; 394.0|1127.1; 386.0|1156.0; 390.4|1154.2; 398.2|
|K20/4|Násep| 0.0|1154.2; 398.2|1156.0; 390.4|1225.7; 410.7|1223.9; 418.5|
|K20/5|Násep| 0.0|1223.9; 418.5|1225.7; 410.7|1268.9; 418.0|1267.7; 425.8|
|K20/6|Násep| 0.0|1267.7; 425.8|1268.9; 418.0|1310.5; 424.4|1310.3; 432.4|
|K20/7|Násep| 0.0|1310.3; 432.4|1310.5; 424.4|1345.1; 421.5|1345.3; 429.5|
|K20/8|Násep| 0.0|1345.3; 429.5|1345.1; 421.5|1384.3; 423.0|1383.1; 431.0|
|K20/9|Násep| 0.0|1383.1; 431.0|1384.3; 423.0|1410.9; 430.6|1407.3; 437.8|
|K20/0|Násep| 0.0|1407.3; 437.8|1410.9; 430.6|1434.0; 448.4|1429.2; 454.8|
|K21/1|Násep| 0.0|1430.2; 455.0|1434.4; 448.2|1468.2; 468.4|1464.6; 475.6|
|K21/2|Násep| 0.0|1464.6; 475.6|1468.2; 468.4|1494.2; 478.8|1492.4; 486.8|
|K21/3|Násep| 0.0|1492.4; 486.8|1494.2; 478.8|1517.2; 480.3|1517.2; 488.3|
|K21/4|Násep| 0.0|1517.2; 488.3|1517.2; 480.3|1573.8; 475.9|1575.2; 483.9|
|K21/5|Násep| 0.0|1575.2; 483.9|1573.8; 475.9|1603.1; 468.0|1604.1; 476.0|
|K21/6|Násep| 0.0|1604.1; 476.0|1603.1; 468.0|1646.5; 468.0|1646.3; 476.0|
|K21/7|Násep| 0.0|1646.3; 476.0|1646.5; 468.0|1684.6; 469.4|1683.6; 477.4|
|K21/8|Násep| 0.0|1683.6; 477.4|1684.6; 469.4|1722.1; 477.4|1721.5; 485.4|
|K21/9|Násep| 0.0|1721.5; 485.4|1722.1; 477.4|1763.5; 475.2|1764.3; 483.2|
|K21/0|Násep| 0.0|1764.3; 483.2|1763.5; 475.2|1853.3; 461.4|1854.5; 469.4|
|K22/1|Násep| 0.0|1855.2; 469.4|1854.8; 461.4|1896.1; 459.2|1896.7; 467.2|
|K22/2|Násep| 0.0|1896.7; 467.2|1896.1; 459.2|1913.1; 457.8|1914.5; 465.8|
|K22/3|Násep| 0.0|1914.5; 465.8|1913.1; 457.8|1937.3; 451.5|1939.7; 459.1|
|K22/4|Násep| 0.0|1939.7; 459.1|1937.3; 451.5|2005.2; 426.2|2008.2; 433.6|
|K22/5|Násep| 0.0|2008.2; 433.6|2005.2; 426.2|2068.7; 397.2|2072.3; 404.4|
|K22/6|Násep| 0.0|2072.3; 404.4|2068.7; 397.2|2142.8; 353.7|2146.4; 360.9|
|K22/7|Násep| 0.0|2146.4; 360.9|2142.8; 353.7|2217.6; 322.5|2221.0; 329.7|
|K22/8|Násep| 0.0|2221.0; 329.7|2217.6; 322.5|2426.5; 220.2|2430.1; 227.4|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K18/1|Násep| 0.0| 4 | -77; 263| 215|
8| 0.0
|
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| K18/2|Násep| 0.0| 4 | 128; 327| 110|
8| 0.0
|
| K18/3|Násep| 0.0| 4 | 233; 358|
84|
8| 0.0
|
| K18/4|Násep| 0.0| 4 | 311; 390| 104|
8| 0.0
|
| K18/5|Násep| 0.0| 4 | 402; 440|
94|
8| 0.0
|
| K18/6|Násep| 0.0| 4 | 482; 489|
34|
8| 0.0
|
| K18/7|Násep| 0.0| 4 | 514; 503|
39|
8| 0.0
|
| K18/8|Násep| 0.0| 4 | 554; 507| 213|
8| 0.0
|
| K18/9|Násep| 0.0| 4 | 765; 528|
30|
8| 0.0
|
| K18/0|Násep| 0.0| 4 | 796; 530|
29|
8| 0.0
|
| K19/1|Násep| 0.0| 4 | 826; 519|
15|
8| 0.0
|
| K19/2|Násep| 0.0| 4 | 840; 511|
26|
8| 0.0
|
| K19/3|Násep| 0.0| 4 | 859; 494|
44|
8| 0.0
|
| K19/4|Násep| 0.0| 4 | 896; 470|
69|
8| 0.0
|
| K19/5|Násep| 0.0| 4 | 953; 430|
23|
8| 0.0
|
| K19/6|Násep| 0.0| 4 | 971; 416|
14|
8| 0.0
|
| K19/7|Násep| 0.0| 4 | 980; 404|
18|
8| 0.0
|
| K19/8|Násep| 0.0| 4 | 986; 387|
15|
8| 0.0
|
| K19/9|Násep| 0.0| 4 | 993; 376|
11|
8| 0.0
|
| K19/0|Násep| 0.0| 4 | 1002; 375|
37|
8| 0.0
|
| K20/1|Násep| 0.0| 4 | 1038; 384|
48|
8| 0.0
|
| K20/2|Násep| 0.0| 4 | 1086; 393|
41|
8| 0.0
|
| K20/3|Násep| 0.0| 4 | 1126; 394|
29|
8| 0.0
|
| K20/4|Násep| 0.0| 4 | 1154; 398|
73|
8| 0.0
|
| K20/5|Násep| 0.0| 4 | 1224; 419|
44|
8| 0.0
|
| K20/6|Násep| 0.0| 4 | 1268; 426|
43|
8| 0.0
|
| K20/7|Násep| 0.0| 4 | 1310; 432|
35|
8| 0.0
|
| K20/8|Násep| 0.0| 4 | 1345; 430|
39|
8| 0.0
|
@PA
HLUK+ verze 8.11 profi8
Uživatel: 5029/EKOTEAM
Soubor: C:\DOKUMENTY\HRONOV - OBCHVAT\HLUK-DEIA\HRONOV-POKRSS-NOC.ZAD Vytištěno:
21.11.2008 19:18
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
O B J E K T Ů
|
|
|
|
|
|
|
p ů d o r y s
[m]
| Korekce pro
|
| Číslo| Typ |Výška|Bodů| Bod č. 1 |délka|šířka| odraz od stěn [dB]
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| K20/9|Násep| 0.0| 4 | 1383; 431|
26|
8| 0.0
|
| K20/0|Násep| 0.0| 4 | 1407; 438|
28|
8| 0.0
|
| K21/1|Násep| 0.0| 4 | 1430; 455|
40|
8| 0.0
|
| K21/2|Násep| 0.0| 4 | 1465; 476|
29|
8| 0.0
|
| K21/3|Násep| 0.0| 4 | 1492; 487|
24|
8| 0.0
|
| K21/4|Násep| 0.0| 4 | 1517; 488|
57|
8| 0.0
|
| K21/5|Násep| 0.0| 4 | 1575; 484|
30|
8| 0.0
|
| K21/6|Násep| 0.0| 4 | 1604; 476|
43|
8| 0.0
|
| K21/7|Násep| 0.0| 4 | 1646; 476|
38|
8| 0.0
|
| K21/8|Násep| 0.0| 4 | 1684; 477|
39|
8| 0.0
|
| K21/9|Násep| 0.0| 4 | 1721; 485|
42|
8| 0.0
|
| K21/0|Násep| 0.0| 4 | 1764; 483|
91|
8| 0.0
|
| K22/1|Násep| 0.0| 4 | 1855; 469|
41|
8| 0.0
|
| K22/2|Násep| 0.0| 4 | 1897; 467|
17|
8| 0.0
|
| K22/3|Násep| 0.0| 4 | 1914; 466|
26|
8| 0.0
|
| K22/4|Násep| 0.0| 4 | 1940; 459|
73|
8| 0.0
|
| K22/5|Násep| 0.0| 4 | 2008; 434|
70|
8| 0.0
|
| K22/6|Násep| 0.0| 4 | 2072; 404|
86|
8| 0.0
|
| K22/7|Násep| 0.0| 4 | 2146; 361|
81|
8| 0.0
|
| K22/8|Násep| 0.0| 4 | 2221; 330| 233|
8| 0.0
|
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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1. Úvod, zadání a podklady
Posouzení vlivu hluku na ve ejné zdraví ze silni ní dopravy vyvolané novým dopravním
ešením na komunikaci II/303 obchvatem Hronova bylo zadáno zpracovateli na základ
objednávky firmy Ekoteam Hradec Králové (dále jen „objednavatel“), jako jeden z díl ích podklad
pro posouzení zám ru dle zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivu stavby na životní prost edí,
ve zn ní pozd jších p edpis ..
P edm tem posouzení jsou dva stavy (dv varianty) akustické situace, resp. hluková zát ž
obyvatel:
varianta I – stav po vybudování obchvatu Hronova – rok 2020 (denní a no ní doba)
varianta II – stav po vybudování obchvatu Hronova – rok 2020 (denní a no ní doba) avšak v etn
navržených protihlukových opat ení
Akustická situace je vyhodnocena k chrán nému venkovnímu prostoru okolní obytné
zástavby. Na základ celkového výpo tu ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy
po nov vybudované komunikaci II/303 (obchvat) bylo z celkové trasy vymezeno zájmové území,
které bylo detailn posouzeno. Toto zájmové území je rozd leno na t i úseky v jejichž blízkosti se
nachází obytná zástavba.
V jednotlivých úsecích byly u obytných objekt a chrán ných prostor ležících v nejbližším
okolí nové komunikace II/303 zvoleny pro výpo et referen ní body (dále jen „RB“) s následujícím
ozna ením:
ü úsek . 1 – km 0,200 – 1,000 – RB . 1 až 25
ü úsek . 2 – km 1,150 – 1,900 – RB . 1 až 19
ü úsek . 3 – km 1,900 – KÚ – RB . 1 až 8
Jedná se o body 2 m p ed fasádou ve výšce 1,5, 4,5, 7,5 a 9,0 m nad terénem a na hranici
chrán ného venkovního prostoru ve výšce 1,5 m nad terénem na stran p ivrácené k posuzované
komunikaci jako zdroji hluku.
Referen ní body pro jednotlivé úseky jsou vyzna eny na
p evzatých z hlukové studie Ekoteam, prosinec 2008.

Ing. Dana Potužníková, osv d ení odborné zp sobilosti .2/2004
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úsek . 3

Pro zpracování posouzení vlivu na ve ejné zdraví byly objednavatelem poskytnuty
následující podklady:
-

Hluková studie, Ekoteam Hradec Králové, prosinec 2008
Údaje o po tu obyvatel v jednotlivých hlukových pásmech po 5 dB, a to pro variantu II
a pro stávající stav

Posouzení vlivu expozice hluku na ve ejné zdraví je zpracováno dle autoriza ního návodu
AN 15/04, k hodnocení zdravotního rizika hluku, verze 2, vydaného Státním zdravotním ústavem
v lednu roku 2007 [1].
Proces hodnocení rizik (Risk Assessment) probíhá ve 4 krocích :
1. Identifikace nebezpe nosti – zjiš ování jakým zp sobem a za jakých podmínek m že dané
agens nep ízniv ovlivnit lidské zdraví
2. Charakterizace nebezpe nosti – ur ení vztahu mezi dávkou a ú inkem (odpov dí
organismu) – kvantitativní popis vztah mezi dávkou a rozsahem poškození, škodlivého
ú inku.
3. Hodnocení expozice – na základ znalosti dané situace se sestavuje expozi ní scéná , resp.
podmínky expozice, její intenzita, velikost, etnost.
4. Charakterizace rizika – integrace (syntéza) dat získaných v p edchozích krocích, jejíž ú elem
je kvantitativní vyjád ení míry reálného zdravotního rizika v posuzované situaci.
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2. Identifikace a charakterizace nebezpe nosti
Zvuky jsou p irozeným pr vodním projevem p írodních d j a životní aktivity. Jsou
p irozenou sou ástí životního prost edí lov ka a mají pro n j velký význam, protože sluchem
lov k p ijímá významný podíl informací o svém prost edí. Zvuk je pro lov ka d ležitým
poplašným (výstražným) a varovným signálem, varuje p ed nebezpe ím, podn cuje aktivitu jeho
nervového systému, pat í k základním komunika ním prost edk m.
Zvuk m že být uklid ující i dráždivý, m že vyvolat radost a ve form hudby m že p inést
estetické zážitky. Zvuk a sluch tedy hrají významnou roli v individuální a spole enské adaptaci
lov ka na prost edí. Sluch je smysl, který je v pohotovosti 24 hodin denn . Nelze ho „vypnout“.
lov k je jeho prost ednictvím schopen rozlišit zdroj zvuku a jeho lokalizaci v prostoru.
Zvuky, které jsou zp sobovány zdroji nezávislými na jednotlivci a jsou p íliš silné, p íliš
asté nebo p sobí v nevhodné situaci a dob , však mohou na lov ka p sobit nep ízniv . Obecn
se tyto necht né zvuky, které ruší, obt žují nebo mají dokonce škodlivé ú inky, nazývají hlukem,
a to bez ohledu na jejich intenzitu. Proto je nutné považovat hluk za bezprahov p sobící škodlivý
faktor. Z t chto d vod je hluk ozna ován jako necht ný zvuk, jehož ú inek závisí na jeho
intenzit , asové historii a vlnové délce. U každého lov ka existuje ur itý stupe tolerance
k rušivému ú inku hluku.
Nep íznivé ú inky hluku na lidské zdraví jsou obecn definovány jako morfologické nebo
funk ní zm ny organismu, které vedou ke zhoršení nebo poškození jeho funkcí, ke snížení
odolnosti organismu v i stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nep íznivým vliv m prost edí.
P i hodnocení konkrétní akustické situace je nutno o hluku uvažovat nejen z hlediska
celého spektra atakovaných funkcí, ale i z hlediska fyzikálních parametr hluku, místa a asu
p sobení. Obecn je možné p ijmout tzv. Lehmanovo schéma ú ink :
Hladina hluku LA:
> 120 dB
> 90 dB
> 60 až 65 dB
> 30 dB

nebezpe í poškození bun k a tkání
nebezpe í pro sluchový orgán
nebezpe í pro vegetativní systém
nebezpe í pro nervový systém a psychiku

Negativní ú inky hluku m žeme rozd lit na:
SPECIFICKÉ (auditivní) - s ú inkem na sluchový orgán, kdy p i expozici hladin akustického tlaku
A od 120 - 130 dB dochází k poškození bubínku a p evodních k stek, p i mnohaleté expozici LAeq
nad 85 dB k poškození vnit ního ucha.

NESPECIFICKÉ (extraauditivní, mimosluchové, systémové) - s ú inkem na r zné funkce
organismu. Reakce vegetativního a hormonálního systému.
Dále pak na:

AKUTNÍ Ú INKY (stres a tomu odpovídající obrana organismu):
−
−
−

poškození sluchového aparátu
zvýšení krevního tlaku
zrychlení tepové frekvence
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po et stran 7/25

„II/303 Hronov - obchvat“
– Posouzení vlivu hluku na ve ejné zdraví -aktualizace, 06/Ing.DP/2009

−
−
−

stažení periferních cév
zvýšení hladiny adrenalinu
vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita, neochota

−

snížení výkonnosti, pam ti a pozornosti

CHRONICKÉ Ú INKY (tzv. civiliza ní choroby):
-

fixování akutních ú ink
ztráta sluchu resp. sluchové ztráty
vznik hypertenze
poškození srdce, infarkt myokardu
snížení imunitních schopností organismu
pocity únavy
nep íznivé ovlivn ní spánku, nespavost

Nespecifické ú inky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahový škodlivý faktor,
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivn ní neurohumorální
a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako nap .
u ení a zapamatování informací, ovlivn ní motorických funkcí a koordinace. Hluk zt žuje e ovou
komunikaci, obt žuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti. Negativn ovliv uje odpo inek
organismu a tím i jeho výkonnost.
Na sou asném stupni poznání je za dostate n prokázané poškození sluchového aparátu,
ovlivn ní kardiovaskulárního systému a poruchy spánku. Neprokázané, tj. omezené d kazy jsou
nap . u vlivu na hormonální systém, biochemické funkce, fetální vývoj, mentální zdraví.
P i doporu ení limitních hodnot hluku v životním (mimopracovním) prost edí Sv tová
zdravotnická organizace (dále „WHO“) vychází ze sou asných poznatk o negativním ú inku hluku
na rušení spánku v no ní dob , na e ovou komunikaci, obt žování, pocity nepohody
a rozmrzelosti [2].
lze sou asné poznatky
Dle uvedeného dokumentu WHO a dalších zdroj
o nep íznivých ú incích hluku na lidské zdraví charakterizovat a rozd lit následovn :
Poškození sluchového aparátu
Je prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na výši LAeq,T a dob trvání expozice.
Riziko poškození však existuje i v p ípad hluku v mimopracovním prost edí p i r zných innostech
spojených s vyšší hlukovou zát ží. Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95%
exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani p i celoživotní expozici
hluku v životním prost edí p i LAeq, 24 hod = 70 dB. Nelze však vylou it, že p i této úrovni hlukové
expozice m že dojít k mírnému poškození sluchu u citlivých skupin populace (d ti, osoby
exponované dalším noxám nap . vibracím, chemickým škodlivinám, apod.). Je také známo, že
zvýšená hladina hluku v komunálním prost edí p ispívá k rozvoji sluchových poruch u osob
exponovaných hladinám hluku v pracovním prost edí (profesionální expozice rizikovým hladinám
hluku) [3].
S vyšší expozicí hluku v mimopracovním (komunálním) prost edí se m žeme setkat jen
ve velmi specifických p ípadech nap . u lidí žijících v blízkosti frekventovaných letiš (velká
mezinárodní nebo vojenská letišt ) nebo velmi rušných komunikacích (siln pojížd né pr tahy
sídel s p evažující t žkou nákladní dopravou). Nezanedbateln mohou zvyšovat expozici hlukem
volno asové aktivity: nedostate ná ochrana sluchu p i návšt v st elnic, návšt vy automobilových
závod a pod. Závažné d sledky m že mít dlouhodobý a asto opakovaný poslech velmi hlasité
reprodukované hudby ze sluchátek a poslech elektroakusticky zesilované hudby na koncertech i

Ing. Dana Potužníková, osv d ení odborné zp sobilosti .2/2004

po et stran 8/25

„II/303 Hronov - obchvat“
– Posouzení vlivu hluku na ve ejné zdraví -aktualizace, 06/Ing.DP/2009

diskotékách. Tato expozice je pravd podobná zejména mládeže. WHO doporu uje návšt vy
diskoték pro tuto kategorii max. 4x za rok po dobu max. 4 hodin [2].
Vysoký krevní tlak
Výsledky zjišt né v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva R ve
vztahu k životnímu prost edí (dále jen „Monitoring“) vedou k záv ru, že lidé žijící dlouhodob
(minimáln 5 let) v lokalitách s no ní hlu ností p sobenou hlukem z dopravy vyšší než LAeq,T =
62 dB mají, po zhodnocení tzv. matoucích faktor (v k, dosažené vzd lání, BMI, etnost fyzické
aktivity, kou ení, pití alkoholických nápoj a erné kávy) 1,2 x vyšší šanci onemocn t vysokým
krevním tlakem [4].
V p ípad hypertenze je významná teorie, že se sou asn uplat uje i nedostatek ho íku,
který je vlivem hluku vyplavován z bun k do krevního e išt a vylu ován z organismu. Tento vliv
je významný zvlášt u populací, u kterých není ho ík v dostate né výši saturován p íjmem
z potravy.
Ischemická choroba srde ní (dále jen „ISCH“)
V ad epidemiologických studií a laboratorních pokus byla zjišt na podobná situace jako
v p ípad hypertenze. Nejnižší LAeq, 24 hod s efektem na ISCH v epidemiologických studiích byla 70
dB. Všeobecný záv r však je, že v p ípad hluku z dopravy jsou ú inky na kardiovaskulární systém
spojeny s dlouhodobou, mnohaletou expozicí LAeq,24 hod = 65 až 70 dB a více.
Zhoršení e ové komunikace
Zhoršená komunikace e i v d sledku zvýšené hladiny hluku má adu prokázaných
nep íznivých d sledk v oblasti chování a vztah mezi lidmi (podrážd nost, nejistota, pocity
nespokojenosti). M že vést k p ekrývání a maskování d ležitých signál (alarm, domovní zvonek,
telefon, apod.). Pro dostate n srozumitelné vnímání složit jších zpráv a informací (cizí e , výuka,
telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané e i m l být
nejmén 15 dB v 85% doby. P i pr m rné hlasitosti e i LAeq,T = 50 dB by tak nem lo hlukové
pozadí v místnostech p ekra ovat LAeq,T = 35 dB. Zvláštní pozornost zasluhují domy, ve kterých
bydlí malé d ti a t ídy p edškolních a školních za ízení. D vodem je skute nost, že u této populace
p ípadné neúplné porozum ní e i zt žuje a narušuje proces osvojení e i a schopnosti íst
s doprovodnými negativními d sledky pro její duševní a intelektuální vývoj.
Obt žování hlukem
Je nejobecn jší reakcí exponovaných osob. Vyvolává mnoho negativních emo ních stav ,
nap . pocit rozmrzelosti, nespokojenosti, špatnou náladu, deprese, pocit beznad je. U každého
jedince existuje ur itý stupe tolerance k rušivému ú inku hluku. Jedná se o zcela individuální
vnímání rušivosti. V b žné populaci je 5 až 20% vysoce senzitivních osob stejn jako osob vysoce
tolerantních [1,3].
Mimo p sobení hluku se v oblasti obt žování krom senzitivity a fyzikálních charakteristik
hluku uplat uje i ada neakustických faktor sociální, psychologické a ekonomické povahy. Tato
skute nost vede pravd podobn k tomu, že u osob exponovaných stejnými hladinami akustického
tlaku jsou uvád ny v rámci provedených studií r zné stupn obt žování. Obecn jsou lidé žijící
v rodinných domech obt žováni srovnateln jako lidé žijící v bytových domech až p i hladinách LAeq
vyšších o cca 10 dB. Rozmrzelost m že vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace
se prohlubuje a fixuje. Rovn ž m že být významn ovlivn na zdravotním stavem exponovaných
osob.
Krom negativních emocí je možné obt žování hlukem hodnotit i podle nep ímých projev
obyvatel jako je zavírání oken, nepoužívání balkónových ploch a teras, ast jší st hování i po tu
podaných stížností a sepsaných peticí.
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Dle WHO je b hem dne jen málo lidí vážn obt žováno p i svých aktivitách expozicí
LAeq,T < 55 dB a mírn obt žováno p i LAeq,T < 50 dB [2].
Miedema a Oudshoorn publikovali v roce 2001 model obt žování hlukem, který vychází
z analýzy výsledk v tšího po tu terénních studií, provedených v Evrop , Austrálii, Japonsku
a Severní Americe, a který odstra uje n které nedostatky p edchozích prací. Uvádí vztah mezi
hlukovou expozicí v Ldn (ekvivalentní hladina akustického tlaku A za 24 hodin se zvýšením no ní
hladiny akustického tlaku (22-7h) o 10 dB) nebo Ldvn (ekvivalentní hladina akustického tlaku A za
24 hodin se zvýšením ve erní hladiny akustického tlaku o 5 dB a no ní hladiny o 10 dB) v rozmezí
45 – 75 dB a procentem obyvatel, u kterých lze o ekávat pocity obt žování (ve t ech stupních
škály intenzity obt žování – LA, A,HA), a to zvláš pro hluk z letecké, silni ní a železni ní dopravy.
Úzký konfiden ní interval odvozených vztah indikuje jejich relativní spolehlivost, i když je t eba
p edpokládat ovlivn ní variabilními podmínkami v jednotlivých konkrétních p ípadech. Hlavním
ú elem t chto vztah je možnost predikce po tu obt žovaných osob v závislosti na intenzit
hlukové expozice u b žné pr m rn citlivé populace a v sou asné dob jsou doporu eny
pro hodnocení obt žování obyvatel hlukem v zemích EU. Tento model umož uje p edpov d t
pravd podobnou reakci exponovaných obyvatel. Potvrzuje, že hluk ze železni ní dopravy má nižší
obt žující ú inek než hluk ze silni ní dopravy nebo leteckého provozu [1,11]. Touto meta-analýzou
byl potvrzen vliv n kterých neakustických faktor , které ovliv ují obt žující ú inky hluku. Nejv tší
vliv byl potvrzen u obavy ze zdroj hluku a individuálního stupn citlivosti (vnímavosti) v i hluku.
Obecn
se p edpokládá, že u leteckého hluku je u exponovaných obyvatel
nejvýznamn jším subjektivn vnímaným negativním ú inkem rušení relaxace (odpo inku,
rekreace) a sledování televize. Oproti tomu u hluku ze silni ní dopravy je dominantním ú inkem
rušení spánku. Hluk ze železni ní dopravy je vnímán nejmén rušiv .
LA

= (Little Annoyed), první stupe obt žování, který zahrnuje všechny osoby p inejmenším
„mírn obt žovaných“, tj. zahrnuje všechny obt žované osoby ze všech t í stup

A

= (Annoyed), druhý stupe obt žování, který zahrnuje osoby alespo
obt žované“, tj. zahrnuje všechny st edn a vysoce obt žované osoby

HA

= (Highly Annoyed), t etí stupe , který zahrnuje osoby s výraznými pocity obt žování, tj.
pouze osoby obt žované vysoce

„st edn

Nep íznivé ovlivn ní (poruchy) spánku
Ú inek hluku na spánek je nejvíce o ekávaným ú inkem p sobení nadm rného hluku
z dopravy, a to v oblasti usínání, délky a kvality (hloubky) spánku, zejména redukcí fáze REM.
M že docházet ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení srde ního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci,
zm nám dýchání. V rušení spánku hlukem se setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty
p sobení hluku. Efekt narušeného spánku se projeví i následující den (rozmrzelost, únava, špatná
nálada, snížení výkonu, bolesti hlavy).
Výsledky Monitoringu potvrzují úzkou závislost po tu osob obt žovaných venkovním
hlukem ze silni ní dopravy, osob s obtížným usínáním, zhoršenou kvalitou spánku a osob
užívajících sedativa, a to zejména na no ní LAeq,T [4].
V následujících t ech grafech jsou porovnány ú inky v oblasti rušení spánku pro dopravu
silni ní, leteckou a železni ní, a to pro slabé, st ední a silné narušení spánku [1,11], p i emž
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LSD

= (Lowly Sleep Disturbed), první stupe rušení spánku, který zahrnuje všechny osoby
p inejmenším „mírn nebo-li slab rušené“, tj. zahrnuje všechny rušené osoby ze všech t í
stup

SD

= (Sleep Disturbed), druhý stupe rušení spánku, který zahrnuje osoby alespo „st edn
rušené“, tj. zahrnuje všechny st edn a siln rušené osoby

HSD

= (Highly Sleep Disturbed), t etí stupe , který zahrnuje osoby s výraznými subjektivními
pocity rušení spánku, tj. pouze osoby rušené siln

Z graf na následující stran . 11 vyplývá, že p i expozici stejným no ním hladinám LAeq, 8h
z dopravy letecké (v grafech znázorn na ervenou barvou), silni ní (v grafech znázorn na r žovou
barvou) a železni ní je pro spánek nejmén rušivý hluk z dopravy železni ní (v grafech znázorn na
modrou barvou).
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Poruchy duševního zdraví
Nep edpokládá se, že by hluk mohl být p ímou p í inou vzniku duševních nemocí, ale
pravd podobn se m že podílet na zhoršení jejich projev , pop . urychlit rozvoj latentních forem
chorob. Souvislost mezi hlukovou expozicí a ú inky na duševní zdraví byly nalezeny u ukazatel
jako je spot eba lék , výskyt n kterých psychiatrických symptom , hospitalizací.
Nadm rná hlu nost je jeden z tzv. stresogenních faktor venkovního prost edí a m že vést
až k neurotickým poruchám osobnosti [4].
Zvýšení celkové nemocnosti
Bylo zjišt no v ad epidemiologických studií u soubor obyvatel exponovaných
mimopracovn vysokým hladinám hluku. Jako nejpravd podobn jší vysv tlení se uvádí p sobení
chronického stresu. Jedná se o výskyt arteriosklerózy, poruchy imunity, zán tlivých onemocn ní,
onemocn ní trávicí soustavy, poruchy menstrua ního cyklu. V epidemiologické studii bylo zjišt no,
že k rozdíl m v nemocnosti docházelo po dlouhodobé expozici hluku - u nervových onemocn ní
po 8-10 letech, u chorob kardiovaskulárních po 11-15 letech [3].
Ú inky hluku nezp sobují jednu nebo n kolik specifických chorob, nýbrž zp sobují
zhoršování celkového zdravotního stavu exponovaných osob. Dochází k d ív jšímu výskytu
chorob, které by možná u exponovaných osob propukly pozd ji, navíc se p sobením hluku
zhoršuje jejich pr b h [4].
Ú inky hluku obsahujícího tónovou složku
Ú inky hluku jsou závislé na jeho spektrálním (kmito tovém) složení:
- širokopásmový hluk má výrazn jší ú inky na ob hové funkce a další funkce
zprost edkované p es podko í než hluk tónový,
- tónový hluk je spojován s vyšší subjektivní rušivostí a má pronikav jší ú inek
na sluchové ztráty, p i emž zde hraje významnou roli také výška, tj. frekvence p sobícího tónu.
Hluky s p evahou frekvencí nad 2 000 Hz jsou považovány za agresivn jší než hluky s frekvencemi
pod 1 000 Hz. Je p itom prokázáno, že p ítomnost nízkých frekvencí (20 – 100 Hz) nebo i vibrací
zhoršuje ú inky vysokofrekven ního hluku [2].
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Ú inky hluku o nízkých frekvencích
Nízkofrekven ní zvuk je slyšitelný zvuk v jehož frekven ním spektru p evažují frekven ní složky
v pásmu kmito t nižších než 100 Hz.
Infrazvuk je postupné podélné vln ní v pružném prost edí, jehož kmito et je pod pásmem
slyšitelných kmito t , tj. pod 16 Hz.
Tyto definice respektují
SN 01 1600 Akustika – Terminologie. V sou asné dob
se
v odborné literatu e uvádí, že za nízkofrekven ní hluk je považován zvuk v rozsahu 10 – 200Hz [5].
Z toho vyplývá, že se ob definice „p ekrývají“, tzn., že oblast infrazvuku se áste n posunula do
oblasti nízkofrekven ního hluku.
Dosud se vycházelo z p edpokladu, že infrazvuk je oblast zvuku pod prahem slyšitelnosti.
Z hlediska akustického signálu se však jedná o zvuk, který m že být slyšitelný i v oblasti n kolika
Hz, pokud je jeho hladina akustického tlaku dostate n vysoká. V oblasti pod 16 – 18 Hz se však
ztrácí vjem tonality. V rámci populace jsou však velké interindividuální rozdíly ve vnímání vzhledem
k pr m rnému prahu slyšitelnosti, a to až 15 dB.
Z hlediska fyzikálních vlastností je nutné mít na z eteli, že u nízkofrekven ních akustických
signál je velmi nízký útlum vzduchem, zemní absorpcí i pevnými p ekážkami. Útlum obvodovými
konstrukcemi objekt vyžaduje extrémn t žké materiály, resp. st ny. Útlum absorpcí vyžaduje
tlouš ky absorp ních materiál
ádov v metrech. Neexistuje také obecná metoda výpo tu
vložného útlumu stavebních konstrukcí v oblasti kmito t pod 100 Hz (tedy pod tzv. zvukoizola ní
kmito tovou oblastí). Z t chto d vod není vzduchová nepr zvu nost Rw [dB] definována ani
v SN ISO 73 0532 : Akustika-ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobk -Požadavky.
Ú inky hluku o nízkých frekvencích na lidský organizmus jsou popisovány jako všeobecná
rozlad nost, nevolnost, dezorientace, zvýšená unavitelnost, poruchy spánku nebo spavost a ada
jiných kombinací nespecifických p íznak . Obecn jsou nízké frekvence h e vnímány ženami,
které jsou na nízkofrekven ní zvuk více citlivé než muži.
Hluk z dopravy není považován za nízkofrekven ní hluk ani za hluk, který obsahuje
tónovou složku.

3. Hodnocení expozice
Nezbytným výchozím podkladem pro hodnocení expozice hluku a následn
ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika je znalost hlukové zát že
v posuzované lokalit . Hluková studie v tomto p ípad hodnotí hlu nost vzhledem k chrán nému
venkovnímu prostoru staveb okolní chrán né zástavby a k hranici chrán ného venkovního prostoru
na stran p ivrácené k posuzovanému zdroji hluku, a to pro t i úseky.
V jednotlivých úsecích byly u obytných objekt a chrán ných prostor ležících v nejbližším
okolí nové komunikace II/303 zvoleny pro výpo et referen ní body (dále jen „RB“) s následujícím
ozna ením:
ü úsek . 1 – km 0,200 – 1,000 – RB . 1 až 25
ü úsek . 2 – km 1,150 – 1,900 – RB . 1 až 19
ü úsek . 3 – km 1,900 – KÚ – RB . 1 až 8
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Jedná se o body 2 m p ed fasádou ve výšce 1,5, 4,5, 7,5 a 9,0 m nad terénem a na hranici
chrán ného venkovního prostoru ve výšce 1,5 m nad terénem na stran p ivrácené k posuzované
komunikaci jako zdroji hluku.
P edm tem posouzení jsou dva stavy (dv varianty) akustické situace, resp. hluková zát ž
obyvatel:
varianta I – stav po vybudování obchvatu Hronova – rok 2020 (denní a no ní doba)
varianta II – stav po vybudování obchvatu Hronova – rok 2020 (denní a no ní doba) avšak v etn
navržených protihlukových opat ení
Pro výpo et byl použit výpo tový program Hluk+ pásma verze 7.16 profi. P i výpo tu byly
respektovány trasy silnic, klesání, stoupání, vedení komunikací v zá ezu, na náspu a na most ,
rychlost dopravního proudu, charakter povrchu silnice a k ižovatky.
Pro hodnocení akustické situace byly jejím autorem vypo teny hodnoty hlukových
deskriptor LAeq,8h (pro no ní dobu) a LAeq,16h (pro denní dobu), pro které jsou stanoveny
hygienické limity v na ízení vlády . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku
a vibrací (dále jen „NV“).
Dále byly zpracovatelem této expertízy vypo teny hodnoty pro hlukový deskriptor Ldvn, ze
kterých byl následn proveden výpo et (odhad) procenta, resp. po tu obt žovaných obyvatel dle
doporu ené metodiky WHO [1,11. Vzhledem k tomu, že byly k dispozici pouze údaje o hodnotách
veli iny LAeq,T , bylo nutno odpovídající hodnoty veli iny Ldvn odhadnout. K tomu byly použity
výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva R ve vztahu k životnímu
prost edí, Subsystém 3 "Zdravotní d sledky a rušivé ú inky hluku" z 30ti míst R z období let 2000
až 2004. Pr m rný rozdíl hodnot Ldvn a LAeq,16h inil v tzv. hlu ných lokalitách 1,7 dB a v tichých
lokalitách 1,4 dB. Vzhledem k o ekávané vyšší intenzit vozidel byl pro p epo et zvolen vztah Ldvn
= LAeq,16h + 1,7dB.
Hodnoty LAeq,8h jsou totožné pro deskriptor Ln, a byl z nich následn proveden výpo et
(odhad) procenta, resp. po tu obyvatel s rušeným spánkem dle doporu ené metodiky WHO [1,11].
Dle §§10 a 11 a p íloh . 2 a 3 ke shora citovanému NV lze navrhnout pro hluk ze silni ní
dopravy následující hygienické limity:
-

pro chrán né venkovní prostory ostatních staveb:
pro denní dobu ( od 6.00 do 22.00 hodin) LAeq,16h = 60 dB,
pro no ní dobu (od 22.00 do 6.00 hodin) LAeq,8h = 50 dB

-

pro chrán né vnit ní prostory ostatních staveb:
pro denní dobu ( od 6.00 do 22.00 hodin) LAeq,16h = 40 dB,
pro no ní dobu (od 22.00 do 6.00 hodin) LAeq,8h = 30 dB

-

pro chrán né venkovní prostory:
pro denní dobu ( od 6.00 do 22.00 hodin) LAeq,16h = 60 dB,
pro no ní dobu (od 22.00 do 6.00 hodin) LAeq,8h = 60 dB

K odsouhlasení t chto hygienických limit
ve ejného zdraví.

je oprávn n místn

Ing. Dana Potužníková, osv d ení odborné zp sobilosti .2/2004

p íslušný orgán ochrany

po et stran 14/25

„II/303 Hronov - obchvat“
– Posouzení vlivu hluku na ve ejné zdraví -aktualizace, 06/Ing.DP/2009

Z výsledk hlukové studie vyplývá, že u varianty I, tj. bez instalace protihlukových st n by
po realizaci zám ru docházelo k p ekro ení výše uvedených hlukových limit a to p edevším
v no ní dob .
Z tohoto d vodu byla navržena protihluková opat ení, tj. protihlukové st ny

V úseku . 1
−
−
−
−
−
−
−

1 - km 0,230 – 0,340 vpravo ve sm ru stani ení – výška 5 m; délka cca 120 m
2 - km 0,370 – 0,520 vpravo ve sm ru stani ení – výška 2 m; délka cca 150 m
3 - km 0,520 – 0,640 vpravo ve sm ru stani ení – výška *); délka cca 120 m
4 - km 0,640 – 0,770 vpravo ve sm ru stani ení – výška 5 m; délka cca 130 m
5 - km 0,770 – 0,890 vpravo ve sm ru stani ení – výška 6 m; délka cca 130 m
6 - km 0,560 – 0,630 vlevo ve sm ru stani ení – výška 5 m; délka cca 75 m
7 - km 0,780 – 0,930 vlevo ve sm ru stani ení – výška 6 m; délka cca 150 m
*) Pro dosažení podlimitních hodnot bylo ve výpo tu nutno uvažovat s klasickou protihlukovou
st nou o výšce 9 m. Takto vysoká protihluková st na není technicky realizovatelná. Proto bude
nutno v dalším stupni projektové p ípravy navrhnout atypickou protihlukovou clonu v podob
konstrukce zaoblené nad t leso komunikace (pop . nadzemní tunel), která umožní snížení její
výšky

Navržené st ny v úseku .1:
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V úseku . 2
−
−
−

8 - km 1,200 – 1,600 vlevo ve sm ru stani ení – výška 2,5 m; délka cca 400 m
9 - km 1,600 – 1,800 vlevo ve sm ru stani ení – výška 3,0 m; délka cca 200 m
10 - km 1,560 – 1,680 vpravo ve sm ru stani ení – výška 5,0 m; délka cca 130 m

Navržené st ny v úseku . 2:

V úseku . 3:
−
−
−

11 - km 1,840 – 2,040 vpravo ve sm ru stani ení – výška 5,0 m; délka cca 200 m
12 - km 1,900 – 2,000 vlevo ve sm ru stani ení – výška 5,0 m; délka cca 100 m
13 – t i rodinné domy (RB . 6,7a 8) v konci úseku trasy, ležící v t sné blízkosti komunikace,
nelze z technických d vod ochránit protihlukovou st nou, navržena je úprava p ímo na
objektu – vým na oken v místnostech p ilehlých k posuzované komunikaci. U t chto objekt
bude dodržen hlukový limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb.
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Navržené st ny v úseku 3:

Protihlukové st ny navržené mezi posuzovanou komunikací obchvatu II/303 a stávající
železni ní tratí byly navrženy za ú elem odhlu n ní obytných objekt ležících za tratí D od hluku
ze silni ní dopravy po nové komunikaci. Výpo tem bylo prokázáno u t chto objekt snížení hluku
ze silni ní dopravy pod hranici hygienického limitu. U obytných objekt za tratí D ležících v jejím
pásmu bude i nadále p evažujícím zdrojem hluku železni ní doprava se stanoveným hygienickým
limitem LAeq,16h = 60 dB pro denní a LAeq,8h = 55 dB pro no ní dobu. Tyto limity zde nebudou
p ekra ovány.
Podrobné výsledky vypo tených (o ekávaných) hladin LAeq,8h, tj. pro no ní dobu,
a LAeq,16h, tj. pro denní dobu, pro jednotlivé referen ní body, vypo tené pro ob posuzované
varianty nejsou pro velký objem dat v této expertíze uvedeny. Podrobn jsou uvedeny a popsány
v hlukové studie [10], která byla základním podkladem pro tuto expertízu (viz kapitola . 1 Úvod,
zadání a podklady). Pomocné výpo ty a podrobné tabulky vypracované na základ údaj hlukové
studie pro ú ely této expertízy jsou uloženy u jejího zpracovatele. V následujícím textu jsou
uvedeny pouze souhrnné výsledky a jejich grafické zpracování.
Rušení spánku je definováno pro oblast hodnot Ln = 40 dB až 70 dB. Obt žování je
definováno pro oblast hodnot Ldvn = 45 dB až 75 dB.
V následujících tabulkách . 1 a . 2 jsou uvedeny výsledné po ty osob obt žovaných a
s rušeným spánkem.
Díl í výpo ty v tabulkách jsou vypo ítány na jedno desetinné místo, výsledné (souhrnné)
po ty obyvatel jsou pak zaokrouhleny na celá ísla dle matematických pravidel.
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Tabulka . 1 - Po ty osob obt žovaných silni ním hlukem pro jednotlivé varianty

Pásmo
Ldvn [dB]
46,7 -51,7
51,7 - 56,7
56,7 - 61,7
61,7 - 66,7

Po et
obyv.

Varianta 0
silni ní
LA
A

MIN
960 189,7
420 125,2
244 99,4

MAX
286,1
171,1
127,2

Po et
obyv.

HA

MIN MAX MIN MAX
70,5 124,8 21,0 43,3
54,6 84,4 19,0 31,7
49,1 70,3 18,4 29,4

112

Celkem

2228

Varianta 0
Varianta II
Po et obyv.
LA
A
HA

71,1
0,0
742

83,3
0,0
980

43,9
0,0
360

HA

MIN MAX MIN MAX MIN MAX
440 87,0 131,1 32,3 57,2 9,6 19,9
182 54,2 74,2 23,7 36,6 8,2 13,8
6 2,4
3,1 1,2 1,7 0,5 0,7

492 256,5 312,5 141,7 192,9 59,3 92,3

66,7 - 71,7
> 71,7

Varianta II
silni ní
LA
A

57,7 21,0 31,8
0,0 0,0 0,0
530 139 229

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
628 144

0,0
0,0
208

0,0
0,0
57

0,0
0,0
96

0,0
0,0
18

0,0
0,0
34

= stav bez obchvatu (stávající stav v roce 2020)
= výhled pro rok 2020, tj. realizace zám ru s protihlukovými opat eními
= po et obyvatel z exponovaného území, které vstupují do HRA, tj. spl ují
podmínky pro definovanou oblast hodnot (viz výše)
= po et osob alespo lehce obt žovaných
= po et osob st edn obt žovaných
= po et osob vysoce obt žovaných

Tabulka . 2 - Po ty osob s rušeným spánkem ze silni ního hluku pro jednotlivé varianty

Pásmo
Ln [dB]
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
> 60
Celkem

Po et
obyv.

HSD

Po et
obyv.

MIN MAX MIN MAX MIN MAX
656 100,3 135,7 42,8 61,5 16,9 23,9
424 87,7 112,9 39,7 55,3 15,4 23,1
296 78,8 98,0 38,6 52,0 16,1 23,7
376 124,5 150,8 66,1 86,2 30,1 42,5
0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0
1752

Varianta 0
Varianta II
Po et obyv.
LSD
SD
HSD

Varianta 0
silni ní
LSD
SD

391

497

187

255

79

113

324
216
32

572

Varianta II
silni ní
LSD
SD

HSD

MIN MAX MIN MAX MIN MAX
49,6 67,0 21,1 30,4 8,3 11,8
44,7 57,5 20,2 28,2 7,9 11,8
8,5 10,6 4,2 5,6 1,7 2,6
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103

135

46

64

18

= stav bez obchvatu (stávající stav v roce 2020)
= výhled pro rok 2020, tj. realizace zám ru s protihlukovými opat eními
= po et obyvatel z exponovaného území, které vstupují do HRA, tj. spl ují
podmínky pro definovanou oblast hodnot (viz výše)
= po et osob s alespo lehce rušeným spánkem
= po et osob se st edn rušeným spánkem
= po et osob se siln rušeným spánkem
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4. Charakterizace rizika
a) Provoz v denní dob
P i kvalitativním zhodnocení se zpracovatel rozhodl posoudit celkovou situaci zájmové
lokality pro ob období (varianty), tj. rok 2020 bez realizace zám ru a rok 2020 s realizací zám ru
ve variant II, tj. z hlediska po tu obt žovaných obyvatel na základ vypo tených hodnot Ldvn .
p ihlédl zpracovatel ke skute nosti, že ukazatel „po et obt žovaných obyvatel“ je doporu en WHO
pro hodnocení vlivu expozice hluku na zdraví a je respektován i v rámci EU (nap . jako jeden
z doporu ených ukazatel pro vypracování, resp. hodnocení ú innosti ak ních plán za ú elem
snížení expozice obyvatelstva zemí EU nadm rným hlukem).
Zpracovatel HRA se domnívá, že tento ukazatel je pro posouzení této konkrétní situace
dostate ný a nehodnotil proto další možné negativní ú inky hluku nap . dle kardiovaskulárního
rizika.
Kvantitativní zhodnocení lze provést díky demografickým údaj m, které poskytl
zadavatel (viz 1. Úvod, zadání, podklady).
Z hlediska kvantitativního zhodnocení tj. maximálního po tu obyvatel u nichž se
pravd podobn p edpokládá lehké, st ední nebo vysoké obt žování, p i porovnání akustické
situace roku 2020 bez realizace zám ru (obchvatu) a roku 2020 s realizací zám ru v etn
navrhovaných protihlukových opat ení, lze na základ údaj shrnutých v tabulce . 1 na stran .19
této expertízy konstatovat, že realizací zám ru v etn protihlukových opat ení dojde k poklesu
po tu osob vysoce obt žovaných z 229 na 34, tj. pokles o 195 osob; osob st edn
obt žovaných z 530 na 96, tj. pokles o 434 osob; osob lehce obt žovaných z 980 na 208, tj.
pokles o 772 osob.

b) Provoz v no ní dob
Pro kvalitativní zhodnocení se zpracovatel rozhodl posoudit celkovou situaci zájmové
lokality pro ob období (varianty), tj. rok 2020 bez realizace zám ru a rok 2020 s realizací zám ru
ve variant II, tj. z hlediska po tu obyvatel s rušeným spánkem na základ vypo tených hodnot Ln
resp. LAeq,8h. Zpracovatel p ihlédl ke skute nosti, že ukazatel „po et obyvatel s rušeným spánkem“
je doporu en WHO pro hodnocení vlivu expozice hluku na zdraví a je respektován i v rámci EU
(nap . jako jeden z doporu ených ukazatel pro vypracování, resp. hodnocení ú innosti ak ních
plán za ú elem snížení expozice obyvatelstva zemí EU nadm rným hlukem).
Zpracovatel HRA se domnívá, že tento ukazatel je pro posouzení této konkrétní situace
dostate ný a nehodnotil proto další možné negativní ú inky hluku nap . dle kardiovaskulárního
rizika.
Kvantitativní zhodnocení lze provést díky demografickým údaj m, které poskytl
zadavatel (viz 1. Úvod, zadání, podklady).
Z hlediska kvantitativního zhodnocení, tj. maximálního po tu obyvatel u nichž se
pravd podobn p edpokládá slabé, st ední nebo silné rušení spánku, p i porovnání akustické
situace roku 2020 bez realizace zám ru (obchvatu) a roku 2020 s realizací zám ru v etn
navrhovaných protihlukových opat ení, lze na základ údaj shrnutých v tabulce . 2 na stran .19
této expertízy konstatovat, že realizací zám ru v etn protihlukových opat ení dojde k poklesu
po tu osob se siln rušeným spánkem ze 113 na 26, tj. pokles o 87 osob; osob se st edn
rušeným spánkem z 255 na 64, tj. pokles o 191 osobu; osob s lehce rušeným spánkem ze
497 na 135, tj. pokles o 362 osoby.
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Hodnocení dle hygienických limit stanovených NV
Z hlukové studie vyplývá, že p i porovnání situace roku 2020 bez realizace zám ru a roku
2020 po realizaci zám ru s protihlukovými opat eními (protihlukovými st nami) z hlediska po tu
osob exponovaných hlukem, tj. pro silni ní hluk hladinami LAeq,8h v tšími než 50 dB a LAeq,16h
v tšími než 60 dB dojde realizací zám ru jednozna n ke snížení po tu nadlimitn
exponovaných osob. Navíc dojde k výraznému a významnému snížení expozice ve vyšších
hladinách do hladin nižších.
Porovnaní odhadu po tu obyvatel zasažených hladinami LAeq,T v 5ti dB intervalech je
v následující tabulce . 3, a to jak pro denní, tak no ní dobu.

Tabulka

. 3 – Porovnání po tu exponovaných obyvatel v roce 2020 bez realizace obchvatu
a s jeho realizací a protihlukovými opat eními

Hlukový deskriptor Varianta dolní mez dB 40 45 50 55 60 65
horní mez dB 45 50 55 60 65 70
V0
656 424 296 376
0
0
Po et osob
LAeq,8h
V II
324 216 32
0
0
0
Po et osob
V0
0 960 420 244 492 112
Po et osob
LAeq,16h
V II
Po et osob
0 440 182
6
0
0
Varianta 0
Varianta II

Po et osob
nad HL
672
32
604
0

= stav bez obchvatu (stávající stav v roce 2020)
= výhled pro rok 2020, tj. realizace zám ru s protihlukovými opat eními

erven zvýrazn ná ísla p edstavují po et pravd podobn nadlimitn exponovaných obyvatel
T i rodinné domy v konci úseku trasy (úsek . 3, RB . 6,7,8,), ležící v t sné blízkosti
komunikace, nelze z technických d vod ochránit protihlukovou st nou. Proto jsou navrženy
úpravy p ímo na objektech – vým na oken v místnostech p ilehlých k posuzované komunikaci.
U t chto objekt bude dodržen hlukový limit pro chrán ný vnit ní prostor staveb, avšak
pravd podobn nikoliv pro chrán ný venkovní prostor a prostor staveb. Proto jsou obyvatelé t chto
objekt v tabulce zapo teni do nižších hladin expozice než je predikováno ve venkovním prostoru.
Vybudování obchvatu jednozna n výrazn p isp je ke zlepšení celkové akustické
situace m sta Hronova.

5. Analýza nejistot
Každé posouzení vliv na ve ejné zdraví je nevyhnuteln zatíženo adou nejistot, které
jsou dány použitými vstupními údaji, expozi ními faktory, chováním exponovaných osob. I když
bylo toto posouzení provedeno standardními postupy na základ sou asných znalostí a odborných
doporu ení uznávaných institucí je nutné upozornit na skute nost, že se jedná o zjednodušený
model velmi složitého, komplexního d je ovlivn ného mnoha prom nnými.
P i hodnocení ú ink hluku na lidské zdraví je nutné vzít v úvahu velké nejistoty, kterými je
tento proces zatížen. V závislosti na fyzikálních parametrech hluku nelze jednoduše a jednozna n
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popsat fyziologický vliv a jeho závažnost. Dále je nutné si uv domit, že ú inek hluku je velmi
variabilní a je ovlivn n velkým množstvím faktor nefyzikálních (sociálními faktory, emocionalitou,
psychikou, aktuálním zdravotním stavem exponovaných osob, apod.). V praxi se proto nez ídka
setkáváme se situací, kdy lidé exponovaní ur itou hladinou hluku v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limit , protože z dané populace se vyd lují skupiny osob velmi
citlivých a na druhé stran osob velmi odolných, které stojí vn kvantitativní závislosti. V b žné
populaci je až 20% vysoce senzitivních osob stejn jako osob vysoce tolerantních [2].
-

Nejistota vstupních dat a hodnocení expozice je dána skute ností, že akustické výpo ty, které
jsou v t chto p ípadech základním podkladem pro posouzení vlivu na ve ejné zdraví, jsou vždy
zatíženy pom rn velkými nejistotami danými:
o nejistotou geografických podklad polohopisu a výškopisu;
o nejistotou parametr objekt a prvk modelu (vlastnost fasád objekt a povrchu clon,
odrazivost terénu, výška objekt a akustických clon);
o nejistotou vstupních podklad o emisi hluku modelovaných zdroj hluku z dopravy;
o nejistotou vyplývající z vlastností výpo tového standardu;
o nejistotou vyplývající z použitých meteorologických dat;
o nejistotou zp sobenou zpracovatelem modelu procesem uživatel / nástroj;
o nejistotou zp sobenou použitým predik ním softwarem;
o nejistotou vyplývající ze zjednodušení model hlukové situace pro urychlení výpo tu.

-

Nejistota expozi ního scéná e je dána skute ností, že hodnoty LAeq,T vypo tené v chrán ných
venkovních prostorech staveb jsou vztaženy k jednotlivým objekt - ísl m popisným (dále jen
„ p“). P itom není známa vnit ní dispozice exponovaných objekt , takže nelze posoudit
skute nou expozici osob. Není známa ani informace, jak se potenciáln exponovaní obyvatelé
v denní dob vyskytují ve svém bydlišti. V tomto p ípad zpracovatel posoudil akustickou
zát ž v LAeq,8h a LAeq,16h exponovaných objekt ur ených k bydlení. V tuto chvíli se jedná
o posouzení zám ru obchvatu m sta Hronova aniž je známo p esné vedení komunikace. Po
up esn ní bude hluková studie aktualizována a provedena podrobn ji.
Nejistota demografických údaj , resp. nejistota po tu exponovaných obyvatel. V tomto
konkrétním p ípad byly zpracovateli posouzení vliv na ve ejné zdraví k dispozici
objednavatelem po ízené demografické údaje, tj. po et obyvatel v jednotlivých hlukových
pásmech po 5ti decibelech, a to jak pro stávající stav (varianta 0), tak pro stav výhledový
(varianta II).
Nejistota použitých výstup a vztah epidemiologických studií. Je nutné mít na pam ti, že
v každé populaci jsou lidé s rozdílnou citlivostí v i p sobení hluku. V posuzované lokalit
nebylo provedeno dotazníkové šet ení, které by vypov d lo bližší informace o exponovaných
obyvatelích (zpracovatel nezná dobu, po kterou lidé v zasažených objektech bydlí, jejich
životní styl, zam stnání, v etn možné hlukové expozice v pracovním prost edí, možné
negativní vnímání hlukové zát že z okolní dopravy, využití volného asu, rodinnou anamnézu
atd.).
Nejistota výsledných výstup a jejich hodnocení
P i tomto hodnocení nebyly zohledn ny nejistoty výpo tového modelu (viz výše), ale bylo
pracováno s hodnotami zaokrouhlenými dle matematických pravidel na celá ísla, p i emž díl í
výpo ty v tabulkách jsou vypo ítány na jedno desetinné místo, výsledné (souhrnné) po ty
obyvatel jsou pak vždy zaokrouhleny na celá ísla dle matematických pravidel.

-

-

-

o

Celkov zvolil zpracovatel konzervativní p ístup, tj. jedná se o horní odhad po tu
exponovaných osob a možného vlivu expozice hluku na jejich zdraví, v etn vypo teného
po tu osob nadlimitn exponovaných.
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6. Záv r
Na základ vyhodnocení p edložených podklad
nejistot, lze konstatovat následující záv ry:

a uvážení všech shora uvedených

a) Hodnocení z hlediska vztahu k hygienickým limit m:
Po realizaci obchvatu s protihlukovými
opat eními dojde k poklesu po tu osob
pravd podobn nadlimitn exponovaných v chrán ném venkovním prostoru i chrán ném
venkovním prostoru staveb v denní dob z 604 na 0, v no ní dob z 672 na 32.
U obyvatel nadlimitn exponovaných v chrán ném venkovním prostoru, které nelze
z technických d vod ochránit výstavbou protihlukových st n, budou navržena a realizována
taková individuální protihluková opat ení na objektech, aby nedocházelo k p ekra ování
hygienických limit v chrán ném vnit ním prostoru staveb orientovaných ke komunikaci II/303.

b) Hodnocení z hlediska vlivu na rušení spánku a obt žování:
P i hodnocení vlivu silni ní dopravy na rušení spánku exponovaných osob po realizaci
obchvatu s protihlukovými opat eními dojde k poklesu po tu osob se siln rušeným spánkem
ze 113 na 26, tj. pokles o 87 osob; osob se st edn rušeným spánkem z 255 na 64,
tj. pokles o 191 osobu; osob s lehce rušeným spánkem ze 497 na 135, tj. pokles o 362
osoby.
P i hodnocení vlivu silni ní dopravy z hlediska po tu obt žovaných obyvatel dojde
k poklesu po tu osob vysoce obt žovaných z 229 na 34, tj. pokles o 195 osob; osob
st edn obt žovaných z 530 na 96, tj. pokles o 434 osob; osob lehce obt žovaných z 980
na 208, tj. pokles o 772 osob.

o

Výskyt nízkofrekven ního hluku ani hluku s tónovými složkami se neo ekává, protože hluk
ze silni ní dopravy není obecn považován za nízkofrekven ní hluk ani hluk, který
obsahuje tónovou složku.

o

Celkov zvolil zpracovatel konzervativní p ístup, tj. uvedené po ty lze považovat za horní
odhad po tu exponovaných osob, resp. možného vlivu expozice hluku na zdraví, v etn
vypo teného po tu osob nadlimitn exponovaných.

o

Vybudování obchvatu s protihlukovými opat eními (varianta V II) jednozna n
výrazn
p isp je ke zlepšení celkové akustické situace m sta Hronova a
významnému snížení stávajících zdravotních rizik expozice hluku.

o

V dalším stupni projektové p ípravy stavby bude nutné zpracovat podrobnou hlukovou
studii se zam ením na konkrétní technické parametry navržených protihlukových st n,
p edevším protihlukové st ny . 3, která vyžaduje atypické provedení.
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Úvod
Předmětem předložené rozptylové studie je vyhodnocení rozptylové situace v území po
zřízení záměru II/303 Hronov – obchvat.
.

1. Vstupní údaje
a) Emisní charakteristika zdroje
Hlavní zdroje znečištění ovzduší
1. Ve fázi výstavby
1.1

Zemní práce během výstavby - skrývky, zářezy, násypy,

1.2

Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby,

1.3

Emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě.

1.4

Emise výfukových plynů nákladních automobilů použitých pro přepravu stavebních
hmot a surovin a stavebních mechanismů.

Jedná se běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti a které
nelze v této fázi přípravy přesně kvantifikovat.
2. Ve fázi provozu
Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší:
Emise z dopravy:
Předpokládaná emisní úroveň vozidel v závislosti na stáří bylo určeno dle násl. tabulky:
Přehledy absolutního počtu provozovaných motorových vozidel evidovaných na odborech
dopravy úřadů (magistrátů) všech stupňů ČR v Centrálním registru motorových vozidel
(CRV) za rok 2003 se stavem ke dni 1. 1. 2004 (dle MVČR, 2004)
1.1.2004

Druh Kategorie
vozidla vozidla
Počet

Průměrný
rok výroby

Prům.
stáří

všechna provozovaná vozidla

*

*

5829249

1987,49

15,51

Autobusy

AB

*

20627

1989,91

13,09

Autobusy

AB

M2

3767

1982,29

20,71

Autobusy

AB

M3

12972

1993,23

9,77

Motocykly

M*

*

751634

1972,91

30,09

Nákladní automobily

NA*

*

340094

1993,73

9,27

Nákladní automobily

NA*

N1

228646

1996,34

6,66

Nákladní automobily

NA*

N2

64952

1987,95

15,05
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Nákladní automobily

NA*

N3

44664

1988,88

14,12

Osobní automobily

OA*

M1

3702153

1990,51

12,49

Platnost předpisů EURO
Platnost od r.

Předpis EURO
Osobní automobily

LDV

HDV + BUS

EURO 1

1993

1994

1992

EURO 2

1996

1998

1996

EURO 3

2000

2002

2000

EURO 4

2005

2006

2005

Začlenění vozidel dle přepisů EURO pro rok 2020:
Průměrné stáří
v roce 2003

EURO pro rok 2020

Druh vozidla
Nákladní automobily

NA*

9 let

4

Osobní automobily

OA*

12 let

4

Stanovení emisních faktorů pro vozidla dle MEFA v. 02 (MŽP, 2003):
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Benzin
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 80
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Tuhé částice (PM10)
Emisní faktor (g/km): 0,0011
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 80
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Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Tuhé částice (PM10)
Emisní faktor (g/km): 0,0217
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: HDV
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 70
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Tuhé částice (PM10)
Emisní faktor (g/km): 0,0577
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Benzin
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Tuhé částice (PM10)
Emisní faktor (g/km): 0,0005
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Tuhé částice (PM10)
Emisní faktor (g/km): 0,0197
*********************************************************
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MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: HDV
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Tuhé částice (PM10)
Emisní faktor (g/km): 0,0757
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Benzin
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 80
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx)
Emisní faktor (g/km): 0,1239
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 80
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx)
Emisní faktor (g/km): 0,2221
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: HDV
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Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 70
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx)
Emisní faktor (g/km): 1,4632
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Benzin
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx)
Emisní faktor (g/km): 0,1214
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx)
Emisní faktor (g/km): 0,2496
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: HDV
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx)
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Emisní faktor (g/km): 1,6815
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Benzin
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 80
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Benzen
Emisní faktor (g/km): 0,0024
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 80
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Benzen
Emisní faktor (g/km): 0,0004
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: HDV
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 70
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Benzen
Emisní faktor (g/km): 0,0059
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
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Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Benzin
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Benzen
Emisní faktor (g/km): 0,0020
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: Osobní automobil
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Benzen
Emisní faktor (g/km): 0,0007
*********************************************************
MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla
*********************************************************
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:
Výpočtový rok: 2010
Kategorie vozidla: HDV
Palivo: Diesel
Emisní úroveň: EURO 4
Rychlost (km/h): 40
Podélný sklon vozovky (%): 0
Emitovaná škodlivina: Benzen
Emisní faktor (g/km): 0,0086
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Přehled emisí z dopravy:

Vstupní data
Pro zpracování hlukové studie jsme vycházeli z výsledků celostátního sčítání dopravy na
dálniční a silniční síti v roce 2005 a příslušných výhledových koeficientů.
Dopravní zdroje hluku (počet vozidel / 24 hod.)
Silnice

sčít. stanoviště

II/303

5-2282

II/303

5-2282

místo

rok

M

O

T

S

Hronov

2005

53

5144

2205

7372

2020

42

6635

2337

9014

(výjezd Broumov)

Hronov
(výjezd Broumov)

Vysvětlivky zkratek:
T

– Těžká motorová vozidla a přívěsy

O

– Osobní a dodávkové automobily

M

– Jednostopá motorová vozidla

S

– Součet všech motorových vozidel a přívěsů

Výhledové koeficienty vztažené k výpočtovému roku 2020 (dle ŘSD ČR)
rok

M

O

T

2020

0,8

1,29

1,06

a/24h
ef PM10 (g/km)
Emise PM10 (g/s/m)
ef NO2 (g/km)
Emise NO2 (g/s/m)
ef BZN (g/km)
Emise BNZ (g/s/m)

O+M
6677
0,0005
3,86E-08
0,0024
1,85E-07
0,002
1,55E-07

T
2337
0,757
2,05E-05
0,1493
4,04E-06
0,0523
1,41E-06

S
9014
2,05E-05
4,22E-06
1,57E-06

Výpočet byl proveden pro cílový rok 2020 – pro tento rok byla uvažovány i frekvence
dopravy na komunikacích. Emisní faktory jsou však stanoveny MŽP (MEFA 02) pouze do
roku 2010, proto byly i pro rok 2020 na základě principu předběžné opatrnosti uvažovány
emisní faktory roku 2010.
Výpočet byl proveden pomocí programu SYMOS97 verze 6.0.2887 licence Ekoteam č.
34365665.
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b) Charakteristika lokality – větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti
větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující
tabulce a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003:
ODBORNÝ ODHAD VĚTRNÉ RŮŽICE PRO NÁCHODSKO
platná ve výšce 10 m nad zemí v %
podklad pro metodiku výpočtu znečištění ovzduší

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,31
0.00
0.00
0,31

NE
1,20
0.00
0.00
1,20

E
0,55
0.00
0.00
0,55

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,51
0,15
0.00
0,66

NE
1,32
0,16
0.00
1,48

E
0,45
0,13
0.00
0,58

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,56
1,68
0,39
2,63

NE
0,68
2,04
0,41
3,13

E
0,44
1,35
0,06
1,85

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,83
1,66
0,25
2,74

NE
0,80
1,43
0,28
2,51

E
0,31
1,24
0,04
1,59

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,34
0,31
0.00
0,65

NE
0,41
0,28
0.00
0,69

E
0,20
0,23
0.00
0,43

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
2,55
3,80
0,64
6,99

NE
4,41
3,91
0,69
9,01

E
1,95
2,95
0,10
5,00

I. třída stability - velmi stabilní
SE
S
SW
0,45
0,33
0,47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,45
0,33
0,47
II. třída stability - stabilní
SE
S
SW
0,88
1,06
1,00
0,30
0,41
0,58
0.00
0.00
0.00
1,18
1,47
1,58
III. třída stability - izotermní
SE
S
SW
1,14
0,61
0,65
2,62
1,84
3,31
0,47
0,31
0,40
4,23
2,76
4,36
IV. třída stability - normální
SE
S
SW
1,17
0,87
0,83
2,88
2,09
3,89
1,00
0,63
0,19
5,05
3,59
4,91
V. třída stability - konvektivní
SE
S
SW
0,39
0,69
0,48
0,69
1,16
1,20
0.00
0.00
0.00
1,08
1,85
1,68
celková růžice
SE
S
SW
4,03
3,56
3,43
6,49
5,50
8,98
1,47
0,94
0,59
11,99
10,00
13,00
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W
0,33
0.00
0.00
0,33

NW
0,37
0.00
0.00
0,37

CALM
3,86

W
0,88
0,25
0.00
1,13

NW
1,30
0,39
0.00
1,69

CALM
6,79

W
0,57
3,09
0,36
4,02

NW
1,05
4,42
0,72
6,19

CALM
2,74

W
0,66
2,90
0,21
3,77

NW
1,25
3,90
0,48
5,63

CALM
4,35

W
0,34
0,41
0.00
0,75

NW
0,63
0,50
0.00
1,13

CALM
1,26

W
2,78
6,65
0,57
10,00

NW
4,60
9,21
1,20
15,01

CALM
19,00

3,86

6,79

2,74

4,35

1,26

19,00

součet
7,87
0.00
0.00
7,87
součet
14,19
2,37
0.00
16,56
součet
8,44
20,35
3,12
31,91
součet
11,07
19,99
3,08
34,14
součet
4,74
4,78
0.00
9,52
součet
46,31
47,49
6,20
100,00

Grafické znázornění větrné růžice
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c) Lokalizace záměru
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d) Imisní charakteristika lokality
Hodnocení míry znečištění ovzduší vychází z monitorování koncentrací znečišťujících látek
v přízemní vrstvě atmosféry v síti měřících stanic. Při hodnocení kvality ovzduší je zejména
sledován vztah zjištěných imisních hodnot k příslušným imisním limitům. Systematicky a
dlouhodobě jsou monitorovány koncentrace oxidu siřičitého, prašného aerosolu a oxidů
dusíku jako základních indikátorů znečištění ovzduší.
Údaje o imisní charakteristice lokality od ČHMÚ - Kvalita ovzduší v roce 2004 z pohledu
nové legislativy a přehled obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona 86/2002 Sb.
v roce 2004 (ČHMÚ, 03/2005).
NO2 – roční průměr

0 – 26 µg/m3

NOx – roční průměr

24 – 30 µg/m3

PM10 – roční průměr

14 – 40 µg/m3

Benzén –roční průměr

0 – 2 µg/m3

Aktuální výsledky z některých měřících stanic v regionu v posledním roce, ze kterého jsou
známy údaje – 2004, jsou uvedeny v následujícím přehledu.
PM10 - Suspendované částice frakce PM10
Rok:

2004

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:

PM10-Suspendované částice frakce PM10

Jednotka:

µg/m3

Denní LV:

50,0

Denní MT:

5,0

Denní TE:

35

Roční LV:

40,0

Roční MT:

1,6
Hodinové
hodnoty

Organizace
:
KMPL Staré č.
ISKO
Lokalita

HHKS
K

20971

ZÚ
396
Hr.Král.Sukovy
sady

Typ m.p.
Metoda

Kombinované
měření
TEOM

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50
50
X1
X2q X3q X4q X
% Max. 36 MV VoL %
q
Kv
Kv

Max.

95%
Kv

Datu
m

98
98
99.9
Datu Datu Vo
C1 C2 C3 C4
XG SG dv
%
%
% Kv
m
m
M
q q q q
Kv
Kv

S

N

145,5

105,1

39,7

15

22,
9

24.01.

24.01. 10.12.

10

57,
22,
70 91 92 91
1,58 20
2
8
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22, 22, 26, 25, 12,8 34
0 1 6 3
1 4

HHKB
A

41180

ČHMÚ Automatizovan
25,
192,5 69,5
117,6 51,1
1503
3
ý měřicí
Hradec
program
89,
Králové14.02. 150,8
21.12. 28.03.
RADIO
2
Brněnská

38

26,
3

28,
3

32, 30, 16,3 31
8 1
4 8

25

75,
26,
59 88 79 92
1,69 14
8
3

NO2-oxid dusičitý
Rok:

2004

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Náchod

Látka:

NO2-oxid dusičitý

Jednotka:

µg/m3

Hodinové LV:

200,0

Hodinové MT:

60,0

Hodinové TE:

18

Roční LV:

40,0

Roční MT:

12,0

Hodinové hodnoty

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

Organizace:
Staré č. Typ m.p.
50%
95% 50%
KMPL
Metoda Max. 19 MV VoL Kv Max. Kv Kv X1q X2q X3q X4q X S N
ISKO
Lokalita
98%
98%
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
HVELM

38967

88,0 32,0 14,0 18,8 16,3 15,1 15,5 16,4 9,24 357

Manuální
ČHMÚ
měřicí
539
program
Velichovky
GUAJA

12.05.

BZN - benzen
Rok:

2004

Kraj:

Královéhradecký

Okres:

Hradec Králové

Látka:

BZN-benzen

Jednotka:

µg/m3
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40,0

90

87

89

91 14,3 1,76

2

Roční LV:

5,0

Roční MT:

3,750
Čtvrtletní
hodnoty

Hodinové hodnoty Denní hodnoty
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita

Typ m.p.
Metoda

Max.

95% 50%
Max.
Kv Kv

Datum

99.9% 98%
Datum
Kv Kv

HHKSK

ZÚ
Kombinované
396
měření
Hr.Král.GCH-VOC
20985 Sukovy sady

Roční
hodnoty

95% 50%
X1q X2q X3q X4q X
Kv Kv

S

N

98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv

6,5

3,3

03.02.

15

3,4 3,1 1,02 46
8

8 15 2,9 1,37 6

vysvětlivky ke zkratkám v tabulkách
50%kv

50% kvantil

90%kv

90% kvantil

95%kv

95% kvantil

98%kv

98% kvantil

DAT.

datum výskytu MAX.

dv

doba trvání nejdelšího souvislého výpadku

MAX.

denní maximum v roce

N

počet měření v roce

S

směrodatná odchylka

SG

standardní geometrická odchylka

X

roční aritmetický průměr

XG

roční geometrický průměr

Xm

měsíční aritmetický průměr

Zákonem 86/02 Sb. jsou definovány oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako prováděcím
právním předpisem vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde
je překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro
ozon nebo hodnota jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance.
V nařízení vlády 350/2002 Sb. § 5 je uvedeno, že seznam oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, jejichž hranicemi jsou hranice obcí nebo sídelních seskupení, zveřejňuje jedenkrát
ročně Ministerstvo životního prostředí ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Tento
seznam byl uveřejněn ve věstníku ročník XII, částka 8. Posuzované území není uvedeno
v tomto seznamu.
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Nařízením Vlády 350/02 Sb. jsou také stanoveny imisní limity pro ochranu ekosystémů
(příloha č. 1 k tomuto nařízení). Tyto musí být dodržovány v oblastech uvedených v příloze
č. 10 k tomuto nařízení:
•

území národních parků a CHKO,

•

území o nadmořské výšce 800 m n.m. a vyšší

•

ostatní vybrané přírodní lesní oblasti každoročně publikované ve věstníku MŽP

Hodnocené území nespadá do žádné výše uvedené oblasti.
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2. Metodika výpočtu
a) Metoda, typ modelu
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle nové metodiky SYMOS 97. Tato metodika je
založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami, a to
- z bodových zdrojů
- z plošných zdrojů
- z liniových zdrojů
- výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
- stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 5000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
Pro každý referenční bod je umožněn výpočet těchto základních charakteristik znečistění
ovzduší :
- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek, které
se mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (půlhodinové) hodnoty koncentrací znečisťujících látek bez
ohledu na třídy rychlosti větru a stabilitu ovzduší
- roční průměrné koncentrace
- situaci za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou
ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu
v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky.
Výpočet zohledňuje také následující problematiky:
Převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých
vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve velmi malé
vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně
ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy,
kterým se toto zvýšení vypočte.
Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem
je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z
atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
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procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami. Model uvažuje
průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře , kterou je možno stanovit pro řadu látek. Pro
první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím
korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující
látky. Jednotlivé znečisťující látky si rozdělíme do těchto tří kategorií.
Členění kategorií látek:
Kategorie

Průměrná doba setrvání v atmosféře

I.

20 hodin

II.

6 dní

III.

2 roky

Příklad zařazení látek do kategorií:
Znečišťující látka

Kategorie

oxid siřičitý

II

oxidy dusíku

II

oxid dusný

III

amoniak

II

sirovodík

I

ozón

III

oxid uhelnatý

III

oxid uhličitý

III

metan

III

vyšší uhlovodíky

III

chlorovodík

I

sirouhlík

II

formaldehyd

II

peroxid vodíku

I

dimethyl sulfid

I

metyl chlorid

II

Zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – v atmosféře existují
zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model obsahuje
vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické
stanici Praha-Libuš.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na
vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část
obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška
budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
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Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s
automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje
vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici,
tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách
stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v
procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat
tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro
dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně
komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i
na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti
větru a teplotní stability atmosféry:
Členění rychlostí větru:
slabý vítr

1,7 m/s

střední vítr

5 m/s

silný vítr

11 m/s

Členění teplotní stability atmosféry:
I.superstabilní

silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu

II.stabilní

běžné inverze,špatné podmínky rozptylu

III.izotermní

slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky

IV.normální

indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových
podmínek

V.labilní

teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10
m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k
výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro
výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních
směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro
každou třídu stability atmosféry:
rozptylová podmínka
třída stability
rychlost větru
1

I

1,7

2

II

1,7

3

II

5

4

III

1,7

5

III

5
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6

III

11

7

IV

1,7

8

IV

5

9

IV

11

10

V

1,7

11

V

5

Porovnání metodického přístupu bodových, plošných a liniových zdrojů
Hlavní rozdíly ve výpočtu bodových liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší jsou
v tom, že:
1. Výpočet znečištění ovzduší z plošných zdrojů se provádí tak, že se plošný zdroj
rozdělí na dostatečný počet čtvercových elementů plochy a výsledné znečištění se
vypočítá jako součet příspěvků od všech elementů.
Emise ME [g.s-1] znečišťující látky z elementu. Pokud je zadána plošná intenzita
emise Mp [g.m-2.s-1] pro dané místo, vypočítá se ME:
ME = MP.Y02
2. Za liniové zdroje se považují téměř výhradně komunikace s automobilovým
provozem. Podobně jako u plošných zdrojů se rozdělí na dostatečný počet délkových
elementů a výsledné znečištění se vypočítá jako součet příspěvků od všech
elementů.
Emise ME [g.s-1] znečišťující látky z elementu. Pokud je zadána délková intenzita
emise ML [g.m-1.s-1] pro dané místo, vypočítá se ME:
ME = ML.y0
Intenzita provozu jednotlivých skupin motorových vozidel na daném úseku
komunikace se většinou uvádí v počet za 24 hodin. Pro účely výpočtu emisní
intenzity provozu rozeznáváme 3 typy motorových vozidel:
1. osobní automobily,
2. dodávkové a lehké nákladní automobily
3. těžké nákladní automobily a autobusy.
Označíme-li počet projíždějících vozidel z j-té skupiny za den Nj a intensitu emise
dané znečišťující látky platí

Tato hodnota znamená průměrnou denní intenzitu emise. Pokud nejsou k dispozici
podrobnější informace o denních chodu frekvence aut, použije se pro výpočet
maximálního znečištění předpoklad, že v dopravní špičce jsou emise 2,4-krát vyšší než v
průměru.
Vlastní výpočet se posléze provádí pro plynné škodliviny dle následujících rovnic:
Obecná základní rovnice pro výpočet koncentrace plynné znečišťující látky
exhalované ze stacionárního zdroje ve zvlněném terénu za předpokladu Gaussova
rozložení koncentrace ve vlečce má tvar
eko

21 team

- kde Mz je emise znečišťující látky.
1. Pro bodové zdroje je Mz rovna hmotnostnímu toku znečišťující látky za časovou
jednotku [g.s-1]. Značíme jej M.
2. Pro plošné zdroje Mz představuje hmotnostní tok znečišťující látky za časovou
jednotku z jednoho plošného elementu plochy, [g.s-1]. Značíme jej ME.
3. Pro liniové zdroje Mz představuje délkovou intensitu hmotnostního toku znečišťující
látky [g.s-1.m-1] násobenou délkou elementu liniového zdroje. Značíme jej ML.
- sy0, sz0 jsou počáteční rozptylové parametry (pro x = 0), které souvisí s rozměry
elementů zdroje. Pro bodové zdroje jsou rovny nule.
Rovnice pro výpočet koncentrace plynné znečišťující látky exhalované ze
stacionárního zdroje ve zvlněném terénu za předpokladu Gaussova rozložení
koncentrace ve vlečce má tvar
1. pro bodový zdroj

2. pro plošný zdroj

3.

pro liniový zdroj
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Výpočet přízemní koncentrace plynné znečišťující látky z bodového zdroje
Základní rovnice pro výpočet přízemní koncentrace plynné znečišťující látky exhalované
z bodového stacionárního zdroje má tvar
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Problematiky oxidů dusíku
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly
(a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a
NO2.
Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí
nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je
NO2 mnohem toxičtější než NO.
Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního
záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních
podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise
NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak
zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 %
NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis.
Pro představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude
tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené
hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota
z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
podíl koncentrací NO2 / NOx

třída stability
vzdálenost 1 km

vzdálenost 10 km

vzdálenost 100 km

I

0,149

0,488

0,997

II

0,156

0,532

0,999

III

0,174

0,618

1,000

IV

0,214

0,769

1,000

V

0,351

0,966

1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale
ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší.
Uvedená konverze je řešena použitou verzí výpočtového programu SYMOS 97 v. 514.
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b) Referenční body
Pro výpočet byly zvoleny referenční body s označením RB č.100 - 363 ve čtvercové síti
s krokem 100 m.
Referenční body byly počítány ve výšce 3 m nad zemí.
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c) Imisní limity
Imisní limity
Na základě nařízení vlády č. 350/2002 Sb. - novela č. 429/2005 Sb., ze dne 5. října 2005
byly stanoveny imisní limity, z nich nejvýznamnější uvádí následující přehled:
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
Hodnoty imisních limitů a mezí tolerance, depozičního limitu, cílových imisních limitů
a dlouhodobých imisních cílů
Všechny uvedené limitní hodnoty se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený
na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa. U všech uvedených limitních hodnot se
jedná o aritmetické průměry. Rokem je pro účely této přílohy myšlen kalendářní rok.
Uvedené imisní limity platí ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve
znění tohoto nařízení, pokud není uvedeno jinak.
Imisní limity, meze tolerance a depoziční limit vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek
Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený počet jejího překročení za
rok

Datum, do něhož musí
být limit dosažen

1 hodina

350 µg.m-3/24

-

Oxid siřičitý
Oxid siřičitý

-3

24 hodin

125 µg.m /3

-

-3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m /18

1.1.2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m -3

1.1.2010

Oxid uhelnatý

Maximální denní
osmihodinový klouzavý
průměr1)

10 mg.m-3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m -3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m -3

-

Benzen

1 rok

5 µg.m -3

1.1.2010

Olovo

1 rok

0,5 µg.m

-3

-

Poznámka:
1)Osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí.
Meze tolerance vybraných znečišťujících látek
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

2005

2006

Oxid dusičitý

1 hodina

50 µg.m

Oxid dusičitý

1 rok

10 µg.m -3

Benzen

1 rok

5 µg.m

-3

-3

2007

40 µg.m

-3

8 µg.m -3
4 µg.m

-3

2008

30 µg.m

-3

6 µg.m -3
3 µg.m

-3

2009

20 µg.m

-3

4 µg.m -3
2 µg.m

-3

10 µg.m

-3

2 µg.m -3
1 µg.m

-3

Hodnocení koncentrací suspendovaných částic frakce PM2,5
Koncentrace jemných suspendovaných částic velikostní frakce PM2,5 se hodnotí z hlediska ročního
aritmetického průměru, ročního mediánu, ročního 98. percentilu a ročního maxima
z dvacetičtyřhodinových průměrných hodnot.
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Hodnocení koncentrací rtuti
Koncentrace rtuti se hodnotí z hlediska ročního aritmetického průměru.
2. Depoziční limit pro prašný spad
Doba

Hodnota depozičního
limitu
12,5 g.m-2

1 měsíc
Část B

Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu

Rok a zimní období (1. října - 31. března)

20 µg.m-3

1 rok

30 µg.m-3

Oxidy dusíku
Část C

Cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle
1. Cílové imisní limity vybraných znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví lidí1)
Znečišťující
látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba průměrování

Hodnota cílového imisního
limitu2)

Datum splnění limitu

1 rok

6 ng.m-3

31.12.2012

1 rok

-3

31.12.2012

5 ng.m

1 rok

20 ng.m

1 rok

1 ng.m

-3

-3

31.12.2012
31.12.2012

Poznámky:
1) K dosažení cílových imisních limitů jsou přijímána veškerá opatření, která nepřinášejí
nepřiměřené náklady a nepovedou k odstavení zdrojů.
2) Pro celkový obsah v suspendovaných částicích velikostní frakce PM10.

Přípustná míra obtěžování zápachem
Podle § 1 vyhlášky č. 362/2006 Sb. platí následující úprava:
(1) Přípustná míra obtěžování zápachem je stav pachových látek ve vnějším ovzduší,
kterého je třeba dosáhnout, pokud je to běžně dostupnými prostředky možné, odstraněním
nebo omezením obtěžujícího pachového vjemu.
(2) Překročení přípustné míry obtěžování zápachem se posuzuje na základě písemné
stížnosti osob bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází.
(3) Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování
zápachem stěžuje více než 20 osob podle odstavce 2 a pokud alespoň u jednoho z
provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které
překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo.
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3. Výstupní údaje
a) Typ vypočtených charakteristik
Pomocí uvedené metodiky byly vypočítány příspěvky koncentrací ve všech referenčních
bodech pro všechny významné látky, které bude uvažovaný záměr produkovat.
Jedná se o následující látky:
Ukazatel

Doba průměrování

Stav

PM10
PM10
NO2
NO2
Benzen(BZN)

rok
24h
rok
1h
rok

příspěvek 2020
příspěvek 2020
příspěvek 2020
příspěvek 2020
příspěvek 2020
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b) Prezentace výsledků v tabulkové formě

Ukazatel

Doba
průměrování

Jednotka

Maximum

Limit

rok

Stav
příspěvek

µg/m3

0,693

20

Maximum=%
limitu
3,47

PM10
PM10

24h

příspěvek

µg/m3

8,466

50/35x

16,93

NO2

rok

příspěvek

µg/m3

0,144

40

0,36

NO2

1h

příspěvek

µg/m3

2,025

200/18x

10,13

BNZ

rok

příspěvek

µg/m3

0,689

5

13,77

Podrobné tabulky s přehledem koncentrací pro všechny referenční body jsou uvedeny v
příloze. Pro všechny ukazatele jsou uvedena grafická znázornění polí koncentrací.
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c) Diskuse výsledků
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit pro zdraví lidí 50 µg/m3
pro aritmetický průměr za 24 hodin, který nesmí být překročen více než 35x za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max.
8,466 µg/m3 v aktivní variantě.
Očekávané maximální koncentrace představují 17 % limitu. Navíc je nutno posuzovat 36.
nejvyšší koncentraci, která bude bezpečně pod 5 % limitu.Po přičtení očekávaného imisního
pozadí roku 2020 nelze očekávat pravděpodobnost překročení limitu.
Maximální očekávané koncentrace jsou v referenčních bodech, které se nacházejí přímo na
uvažované vozovce, u nejbližší obytné zástavby jsou hodnoty podstatně nižší.
Suspendované částice PM10 mají od roku 2010 stanoven imisní limit 20 µg/m3 pro
aritmetický průměr za kalendářní rok. Očekávané příspěvky koncentrací v souvislosti
s provozem záměru dosáhnou max. 0,693 µg/m3 v aktivní. Očekávané koncentrace jsou
tedy o 2 řády nižší než v budoucnu požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní
pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.
Oxid dusičitý NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 200 µg/m3 pro aritmetický průměr
za 1 hodinu, který nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok. Očekávané
příspěvky koncentrací v souvislosti s provozem záměru dosáhnou max. 2 µg/m3 v aktivní
variantě. To představuje 2 % limitu. Navíc je nutno posuzovat 19. nejvyšší koncentraci, která
bude bezpečně pod 1 % limitu. Bez ohledu na očekávané imisní pozadí nedojde
k významnému vlivu na životní prostředí.
NO2 má od roku 2010 stanoven imisní limit 40 µg/m3 pro aritmetický průměr za kalendářní
rok. Očekávané příspěvky koncentrací u obytné zástavby v souvislosti s provozem záměru
dosáhnou max. 0,144 µg/m3. Očekávané nejvyšší koncentrace jsou tedy o 2 řády nižší než
v budoucnu požadovaný imisní limit. Bez ohledu na stávající imisní pozadí nedojde
k významnému vlivu na životní prostředí.
Benzén dosáhne nejvyšší očekávané dlouhodobé koncentrace 0,689 µg/m3. Imisní limit od
roku 2010 představuje 5 µg/m3. Očekávané max. koncentrace v ukazateli benzén
představují tedy cca 13 % v budoucnu požadovaného imisní limitu. Bez ohledu na stávající
imisní pozadí nedojde k významnému vlivu na životní prostředí.

Navrhovaná opatření:
Dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu
zemních prací.
Zásoby sypkých hmot v průběhu výstavby budou minimalizovány.
V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu výstavby provádět skrápění plochy
staveniště.
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Závěr:
Z hodnocení provedeného v této studii vyplývá, že po zohlednění všech stávajících i
uvažovaných zdrojů znečištění ovzduší nedojde k významnému zvýšení znečištění ovzduší
ani k překračování platných limitů v důsledku působení uvažovaného záměru.
Ani z hlediska možného synergického působení vlivů společně s dalšími zdroji znečištění
ovzduší v území nedojde k významným vlivům na ovzduší nebo zdraví lidí.
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Přílohy:
1. Přehled příspěvků koncentrací v jednotlivých referenčních bodech
2. Grafické znázornění koncentrací znečištění ve vybraných ukazatelích
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RB
jedn.
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

x
m
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157

y
m
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016495
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016395
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016295
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016195
-1016095
-1016095
-1016095
-1016095
-1016095
-1016095

z
m
386
366
363
364
363
365
373
381
382
379
380
377
370
365
366
363
364
368
373
382
386
386
386
384
366
364
365
364
364
369
373
381
388
390
390
388
366
364
364
365
364
369
376
386
392
393
392
391
366
366
365
366
365
370

L
m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PM10-rok PM10-24hod NO2-rok
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,032
0,894
0,007
0,052
1,283
0,011
0,060
1,270
0,012
0,073
1,410
0,015
0,095
1,792
0,020
0,158
2,358
0,033
0,178
3,645
0,037
0,094
1,877
0,019
0,064
1,091
0,013
0,047
0,690
0,010
0,037
0,547
0,008
0,029
0,391
0,006
0,051
1,424
0,011
0,060
1,379
0,013
0,074
1,383
0,015
0,090
1,478
0,019
0,127
2,072
0,026
0,273
2,924
0,057
0,274
4,055
0,057
0,106
1,232
0,022
0,067
0,733
0,014
0,050
0,560
0,010
0,039
0,462
0,008
0,032
0,378
0,007
0,058
1,542
0,012
0,069
1,495
0,014
0,088
1,495
0,018
0,117
1,602
0,024
0,172
2,530
0,036
0,370
3,759
0,077
0,296
2,463
0,061
0,112
0,829
0,023
0,065
0,511
0,014
0,050
0,432
0,010
0,040
0,383
0,008
0,033
0,340
0,007
0,065
1,699
0,013
0,080
1,659
0,017
0,105
1,631
0,022
0,155
1,782
0,032
0,274
3,484
0,057
0,543
3,961
0,113
0,198
1,331
0,041
0,093
0,471
0,019
0,063
0,364
0,013
0,049
0,337
0,010
0,040
0,318
0,008
0,034
0,295
0,007
0,073
1,900
0,015
0,093
1,906
0,019
0,127
1,847
0,026
0,210
2,084
0,044
0,693
7,788
0,144
0,267
2,464
0,055

NO2-1h BZN-rok
µg/m3
µg/m3
0,214
0,030
0,307
0,050
0,304
0,056
0,337
0,066
0,429
0,080
0,564
0,106
0,872
0,112
0,449
0,077
0,261
0,056
0,165
0,042
0,131
0,034
0,094
0,027
0,341
0,049
0,330
0,057
0,331
0,069
0,353
0,083
0,496
0,112
0,699
0,229
0,970
0,235
0,295
0,092
0,175
0,060
0,134
0,045
0,111
0,036
0,090
0,030
0,369
0,056
0,357
0,066
0,358
0,084
0,383
0,110
0,605
0,162
0,899
0,355
0,589
0,282
0,198
0,103
0,122
0,060
0,103
0,046
0,092
0,038
0,081
0,031
0,407
0,063
0,397
0,077
0,390
0,101
0,426
0,150
0,833
0,268
0,947
0,535
0,318
0,191
0,113
0,088
0,087
0,059
0,081
0,046
0,076
0,038
0,071
0,032
0,454
0,071
0,456
0,091
0,442
0,124
0,499
0,207
1,863
0,689
0,589
0,263
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-613057
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-613557
-613457
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-613257
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-613057
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-612857
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-612657
-612557
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-1016095
-1016095
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-1016095
-1016095
-1015995
-1015995
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-1015995
-1015995
-1015995
-1015995
-1015995
-1015995
-1015995
-1015995
-1015995
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015895
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015795
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
-1015695
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396
394
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366
367
368
366
368
377
395
399
400
399
400
368
367
367
365
364
366
377
396
403
404
404
406
368
366
368
365
365
367
380
396
405
408
408
410
368
368
367
365
367
368
378
393
404
408
410
411

L
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PM10-rok PM10-24hod NO2-rok
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,149
1,254
0,031
0,077
0,444
0,016
0,059
0,331
0,012
0,048
0,276
0,010
0,040
0,266
0,008
0,034
0,259
0,007
0,081
2,062
0,017
0,107
2,209
0,022
0,154
2,131
0,032
0,276
2,837
0,057
0,471
3,355
0,098
0,221
1,743
0,046
0,119
1,049
0,025
0,067
0,429
0,014
0,055
0,340
0,011
0,046
0,285
0,010
0,040
0,259
0,008
0,035
0,246
0,007
0,089
2,111
0,018
0,121
2,584
0,025
0,187
2,532
0,039
0,375
3,558
0,078
0,344
1,581
0,071
0,191
1,353
0,040
0,109
0,943
0,023
0,062
0,407
0,013
0,052
0,346
0,011
0,045
0,310
0,009
0,040
0,285
0,008
0,035
0,274
0,007
0,094
1,823
0,020
0,135
2,779
0,028
0,227
3,211
0,047
0,674
8,466
0,140
0,271
1,339
0,056
0,171
1,126
0,036
0,092
0,692
0,019
0,061
0,418
0,013
0,051
0,359
0,010
0,045
0,336
0,009
0,040
0,309
0,008
0,035
0,291
0,007
0,097
1,388
0,020
0,145
2,338
0,030
0,267
4,117
0,055
0,468
2,973
0,097
0,238
1,210
0,049
0,162
0,975
0,034
0,098
0,641
0,020
0,063
0,442
0,013
0,051
0,376
0,011
0,045
0,348
0,009
0,041
0,323
0,008
0,036
0,298
0,008

NO2-1h BZN-rok
µg/m3
µg/m3
0,300
0,145
0,106
0,074
0,079
0,057
0,066
0,046
0,064
0,038
0,062
0,033
0,493
0,079
0,528
0,104
0,510
0,151
0,679
0,273
0,802
0,468
0,417
0,217
0,251
0,116
0,103
0,066
0,081
0,053
0,068
0,045
0,062
0,038
0,059
0,033
0,505
0,087
0,618
0,120
0,606
0,185
0,851
0,372
0,378
0,342
0,324
0,189
0,225
0,107
0,097
0,061
0,083
0,051
0,074
0,044
0,068
0,039
0,065
0,034
0,436
0,093
0,665
0,133
0,768
0,225
2,025
0,672
0,320
0,269
0,269
0,169
0,165
0,091
0,100
0,060
0,086
0,049
0,080
0,044
0,074
0,039
0,070
0,035
0,332
0,096
0,559
0,143
0,985
0,266
0,711
0,467
0,289
0,236
0,233
0,160
0,153
0,097
0,106
0,062
0,090
0,050
0,083
0,044
0,077
0,040
0,071
0,036
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-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157

y
m
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015595
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015495
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015395
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015295
-1015195
-1015195
-1015195
-1015195
-1015195
-1015195

z
m
367
368
366
365
367
369
373
383
392
401
405
404
368
367
368
366
366
370
370
375
381
389
393
396
368
367
366
368
368
372
373
375
380
384
388
403
370
368
366
368
369
372
376
384
389
387
396
424
374
370
368
369
370
372

L
m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PM10-rok PM10-24hod NO2-rok
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,095
1,293
0,020
0,141
1,808
0,029
0,269
3,891
0,056
0,479
1,991
0,099
0,241
1,089
0,050
0,164
0,861
0,034
0,118
0,638
0,025
0,075
0,479
0,016
0,058
0,404
0,012
0,048
0,358
0,010
0,042
0,315
0,009
0,038
0,274
0,008
0,089
1,425
0,019
0,126
2,210
0,026
0,220
3,880
0,046
0,680
6,200
0,141
0,285
1,306
0,059
0,182
0,808
0,038
0,133
0,639
0,028
0,099
0,482
0,020
0,072
0,400
0,015
0,055
0,346
0,011
0,046
0,276
0,010
0,040
0,234
0,008
0,082
1,631
0,017
0,111
2,430
0,023
0,167
3,270
0,035
0,324
3,149
0,067
0,440
2,682
0,091
0,224
1,034
0,046
0,151
0,639
0,031
0,111
0,517
0,023
0,080
0,391
0,016
0,061
0,331
0,013
0,049
0,279
0,010
0,041
0,252
0,008
0,073
1,770
0,015
0,095
2,428
0,020
0,130
2,748
0,027
0,204
2,437
0,042
0,421
3,754
0,087
0,330
1,559
0,068
0,182
0,803
0,038
0,112
0,561
0,023
0,080
0,398
0,017
0,061
0,328
0,013
0,050
0,255
0,010
0,040
0,310
0,008
0,064
1,716
0,013
0,081
2,234
0,017
0,105
2,330
0,022
0,145
2,092
0,030
0,237
2,370
0,049
0,633
6,491
0,131

NO2-1h BZN-rok
µg/m3
µg/m3
0,309
0,094
0,433
0,140
0,931
0,268
0,476
0,478
0,260
0,240
0,206
0,163
0,153
0,117
0,115
0,074
0,097
0,057
0,086
0,047
0,075
0,042
0,066
0,037
0,341
0,088
0,529
0,125
0,928
0,219
1,483
0,679
0,312
0,284
0,193
0,181
0,153
0,132
0,115
0,098
0,096
0,071
0,083
0,055
0,066
0,046
0,056
0,039
0,390
0,081
0,581
0,110
0,782
0,166
0,753
0,324
0,642
0,439
0,247
0,223
0,153
0,150
0,124
0,110
0,093
0,079
0,079
0,061
0,067
0,049
0,060
0,040
0,423
0,073
0,581
0,094
0,657
0,129
0,583
0,203
0,898
0,420
0,373
0,329
0,192
0,181
0,134
0,111
0,095
0,079
0,079
0,061
0,061
0,050
0,074
0,040
0,410
0,064
0,534
0,081
0,557
0,104
0,500
0,145
0,567
0,236
1,553
0,632

RB
jedn.
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

x
m
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557

y
m
-1015195
-1015195
-1015195
-1015195
-1015195
-1015195
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1015095
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014995
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014895
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795
-1014795

z
m
376
389
400
400
404
438
388
378
370
370
371
374
382
396
411
412
419
443
407
390
378
373
372
375
386
398
413
424
434
454
427
407
403
378
369
372
387
404
419
438
455
471
449
434
435
400
383
369
380
409
427
440
457
468

L
m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PM10-rok PM10-24hod NO2-rok
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,241
1,290
0,050
0,123
0,586
0,026
0,086
0,462
0,018
0,065
0,311
0,014
0,053
0,261
0,011
0,042
0,305
0,009
0,046
0,935
0,010
0,066
1,622
0,014
0,086
1,999
0,018
0,110
1,837
0,023
0,154
1,900
0,032
0,260
2,495
0,054
0,370
2,736
0,077
0,157
0,703
0,033
0,101
0,568
0,021
0,077
0,420
0,016
0,060
0,326
0,013
0,048
0,279
0,010
0,036
0,624
0,007
0,048
0,882
0,010
0,069
1,368
0,014
0,088
1,574
0,018
0,109
1,638
0,023
0,146
1,772
0,030
0,303
2,195
0,063
0,242
1,297
0,050
0,133
0,633
0,028
0,095
0,497
0,020
0,068
0,290
0,014
0,053
0,261
0,011
0,031
0,513
0,006
0,038
0,606
0,008
0,046
0,608
0,010
0,071
1,200
0,015
0,078
1,467
0,016
0,093
1,574
0,019
0,145
1,327
0,030
0,328
3,631
0,068
0,208
0,879
0,043
0,120
0,564
0,025
0,085
0,422
0,018
0,062
0,306
0,013
0,026
0,436
0,005
0,032
0,469
0,007
0,037
0,453
0,008
0,050
0,553
0,010
0,067
0,879
0,014
0,065
1,414
0,013
0,074
1,208
0,015
0,141
1,110
0,029
0,427
3,066
0,089
0,180
0,694
0,037
0,113
0,577
0,023
0,080
0,388
0,017

NO2-1h BZN-rok
µg/m3
µg/m3
0,309
0,240
0,140
0,123
0,110
0,086
0,074
0,065
0,062
0,053
0,073
0,042
0,224
0,046
0,388
0,066
0,478
0,085
0,440
0,110
0,454
0,153
0,597
0,260
0,655
0,370
0,168
0,157
0,136
0,101
0,100
0,077
0,078
0,060
0,067
0,048
0,149
0,036
0,211
0,048
0,327
0,069
0,377
0,087
0,392
0,109
0,424
0,145
0,525
0,303
0,310
0,241
0,151
0,133
0,119
0,095
0,069
0,068
0,062
0,053
0,123
0,030
0,145
0,038
0,145
0,046
0,287
0,070
0,351
0,077
0,376
0,092
0,318
0,145
0,868
0,327
0,210
0,208
0,135
0,120
0,101
0,085
0,073
0,062
0,104
0,026
0,112
0,032
0,108
0,037
0,132
0,050
0,210
0,066
0,338
0,064
0,289
0,073
0,265
0,141
0,733
0,427
0,166
0,180
0,138
0,113
0,093
0,080

RB
jedn.
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
Max
Limit
% limitu

x
m
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557
-613657
-613557
-613457
-613357
-613257
-613157
-613057
-612957
-612857
-612757
-612657
-612557

y
m
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014695
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014595
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014495
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395
-1014395

z
m
474
463
463
443
398
372
379
417
436
450
461
473
482
484
482
461
418
378
376
407
427
448
459
468
474
489
489
465
431
394
374
386
403
424
438
454
455
469
472
463
441
420
385
373
376
389
408
424

L
m
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

PM10-rok PM10-24hod NO2-rok
µg/m3
µg/m3
µg/m3
0,021
0,375
0,004
0,025
0,392
0,005
0,029
0,385
0,006
0,040
0,502
0,008
0,055
0,531
0,011
0,055
1,325
0,011
0,056
1,107
0,012
0,101
0,725
0,021
0,261
1,566
0,054
0,311
1,603
0,064
0,162
0,661
0,033
0,093
0,385
0,019
0,019
0,353
0,004
0,021
0,351
0,004
0,023
0,348
0,005
0,031
0,351
0,006
0,048
0,486
0,010
0,049
1,047
0,010
0,046
1,133
0,010
0,059
0,636
0,012
0,104
0,905
0,022
0,365
3,007
0,076
0,250
1,140
0,052
0,131
0,576
0,027
0,017
0,331
0,003
0,019
0,332
0,004
0,021
0,331
0,004
0,027
0,342
0,006
0,043
0,443
0,009
0,045
0,541
0,009
0,040
1,146
0,008
0,035
0,562
0,007
0,045
0,703
0,009
0,094
1,058
0,020
0,345
3,784
0,072
0,199
1,148
0,041
0,013
0,204
0,003
0,017
0,247
0,004
0,021
0,288
0,004
0,026
0,342
0,005
0,037
0,380
0,008
0,045
0,407
0,009
0,040
0,832
0,008
0,028
0,617
0,006
0,022
0,315
0,005
0,030
0,556
0,006
0,072
1,137
0,015
0,379
3,231
0,079
0,693
8,466
0,144
20,000
50,000
40,000
3,465
16,932
0,359

NO2-1h BZN-rok
µg/m3
µg/m3
0,090
0,021
0,094
0,025
0,092
0,029
0,120
0,039
0,127
0,054
0,317
0,054
0,265
0,056
0,173
0,101
0,375
0,261
0,383
0,311
0,158
0,161
0,092
0,093
0,085
0,019
0,084
0,021
0,083
0,023
0,084
0,031
0,116
0,048
0,250
0,049
0,271
0,046
0,152
0,059
0,217
0,104
0,719
0,365
0,273
0,250
0,138
0,131
0,079
0,017
0,079
0,019
0,079
0,021
0,082
0,027
0,106
0,043
0,129
0,045
0,274
0,040
0,134
0,035
0,168
0,045
0,253
0,094
0,905
0,345
0,275
0,199
0,049
0,013
0,059
0,017
0,069
0,020
0,082
0,026
0,091
0,037
0,097
0,044
0,199
0,040
0,148
0,028
0,075
0,022
0,133
0,030
0,272
0,071
0,773
0,378
2,025
0,689
200,000
5,000
1,013 13,775

Očekávané příspěvky koncentrací PM10 – rok (µg/m3)

1

Očekávané příspěvky koncentrací PM10 – 24 hod (µg/m3)

2

Očekávané příspěvky koncentrací NO2 – rok (µg/m3)

3

Očekávané příspěvky koncentrací NO2 – 1 hod (µg/m3)

4

Očekávané příspěvky koncentrací benzenu – rok (µg/m3)
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Úvod
Posouzení je zpracováno na základě požadavků Závěru zjišťovacího dle zák č.
100/2001 Sb. k záměru„Silnice II/303 Hronov – obchvat“. Cílem tohoto posouzení je
vyloučit možné vlivy připravované stavby „Silnice II/303 Hronov – obchvat“ na zvláště
chráněné druhy živočichů, vliv na zvláště chráněná území, na možný střet s územním
systémem ekologické stability a možný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 (Evropsky
významné lokality a ptačí oblasti).

Území záměru bylo sledováno v roce 2007 a dále v roce 2008, kdy byla věnována
hlavní pozornost především vodnímu toku Metuje a organizmům žijícím v blízkosti tohoto
vodního toku. Dále byla pozornost věnována dřevinám rostoucím v trase záměru a prvkům
územního systému ekologické stability.
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Základní charakteristika
Charakteristika přírodních poměrů

Posuzované území se nachází v zastavěném území města Hronov. Především
v okrajových částech, ve významné míře v souběhu s železniční tratí.
Biogeograficky spadá území k 1.38 Broumovskému bioregionu (CULEK 1996).
Geomorfologicky patří území do celku Podorlické pahorkatiny, podcelku Náchodské
vrchoviny, okrsku Hronovské kotliny (DEMEK 1987). Podloží tvoří převážně kambizemě
s přechodem do luvizemí. (FALTYSOVÁ & al. 2002). Území se řadí k mírně teplé oblasti
MT7 (QUITT 1971).
Reliéf má převážně charakter členité vrchoviny s výškovou členitostí 200 – 300m.
Podle mapy potenciální přirozené vegetace jsou předpokládány acidofilní doubravy
především v nivě vodního toku Metuje. NEUHÄUSLOVÁ et al. 1998). Území patří do oblasti
mezofytika.

Charakteristika lokality

Hodnocený úsek pro modernizaci komunikace je převážně tvořen zemědělskou půdou, která
přechází ruderalizovaným okrajem města zpět na původní komunikaci. Úsek lze podle toho
rozdělit do odpovídajících částí na zemědělskou půdu, ruderalizovaný kraj zastavěného
území.
Zěmědělská půda. Je částečně tvořena ornou půdou v době šetření osetou řepkou. Luční
porost svažující se do města. Tento porost je intenzivně využíván s velkým podílem
nitrofilních druhů.
Ruderalizovaný okraj města. Je nejcennější částí lokality. Je tvořen terénním zlomem o
výšce několika metrů a doprovodnou zelení. Tento geomorfologický jev obchází větší úsek
města a vytváří přirozený lem zeleně kolem části obce. Součástí tohoto okraje je také okraj
klidové části města, který je tvořen parkem. Také tato část je poměrně cenná především
přítomností kvalitních a ošetřovaných stromů.
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Časové určení pozorování.
V roce 2007 byla lokalita navštívena celkem třikrát. Dvakrát v měsíci září a jedenkrát na
počátku měsíce října roku 2007. Samostatně byla navštívena z důvodu botanického a
samostatně

z důvodu

zoologického.

Pro

úplnost

byla

provedena

orientační

fotodokumentace.

V roce 2008 byla prováděna následná pozorování v průběhu kalendářního roku se
zaměřením na živočichy a rostliny vodního toku Metuje, Dřevíč, Zbečnický potok a na
migraci spojenou s prvky stávajícího ÚSES.
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Botanická část
Níže uvedené hodnocení zájmové lokality vzniklo na základě dat získaných během terénních
floristických a dendrologických průzkumů, které proběhly v jarních a letních měsících roku
2008 v území plánovaného obchvatu Hronova. Terénní práce spočívaly v doplnění
botanického hodnocení z října 2007, který zpracovala Mgr. Jana Krčilová, včetně upřesnění
dendrologického průzkumu, inventarizace a ocenění kácených dřevin v zájmovém území. Na
základě botanického a dendrologického průzkumu byl zpracován i návrh kompenzačních
opatření - plán náhradní výsadby za vzniklou ekologickou újmu, ke které dojde v zájmovém
území záměrem stavby obchvatu Hronova.
Floristický a dendrologický průzkum byl vypracován za použití standardních metod.
Zaznamenávány byly pouze taxony vyšších cévnatých rostlin a nomenklatura taxonů
odpovídá Klíči ke květeně ČR (Kubát 2002). Pro studium vegetace byly použity metody
curyšskomontpellierské školy (Moravec et al. 1994) a jména syntaxonů byla sjednocena
podle přehledu rostlinných společenstev ČR (Moravec et al. 1995), respektive dle Moravce
(Moravec et al. 1982) a Chytrého (Chytrý et al. 2007). Oceňování dřevin bylo zpracováno
podle revidované a aktualizované Metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (Kolařík,
Romanský, Krejčiřík 2005). Návrh vegetačních úprav vychází z provedeného floristického a
dendrologického průzkumu a z metodické příručky MŽP ČR-Nelesní dřevinná vegetace
(Čížková, Šarapatka, Kulišťáková 2008).
CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.
Území navrženého obchvatu silnice II/303 se nachází v intravilánu obce Hronov (k.ú.
Hronov), okres Náchod, kraj Královéhradecký. Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 364
m n. m (“suprakolinní“ výškový vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň
dubovobukový).
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního podnebí
mírného pásu. Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží území do klimatické oblasti
MT7. Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988) zařazuje vymezenou oblast
do

fytogeografické

oblasti

Mezofytika

(Mesophyticum),

obvodu

Českomoravského

mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici), fytogeografického okresu Sudetské mezihoří,
podokresu Polická kotlina (58b). Na základě mapy potenciální přirozené vegetace ČR
(Neuhäuslová et al. 1998) náleží zájmového území k asociaci 24. Luzulo-Fagetum (biková
bučina).
Severní část navržené trasy obchvatu Hronova leží v CHKO Broumovsko jejíž jižní hranici
tvoří ulice Kostelecká, T.G. Masaryka, Jiřího z Poděbrad a Mikoláše Aleše. Nedaleko konce
úseku obchvatu silnice II/303 zaznamenáme soutok řeky Metuje s potokem Dřevíč. Oba toky
mají ráz podhorského vodního toku s dosud místy polopřirozeným charakterem s členitým
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dnem i břehy. Různorodé břehové porosty jsou tvořeny nejen plně zapojeným dřevinným
patrem, ale i jednotlivě rostoucími stromy a keři. V obou tocích se v dostatečné nabídce
vyskytují sedimenty, životně důležité pro biologický vývoj a rozmnožování mihulí potočních
(Lampetra planeri). Jedná se jak o jemné až bahnité sedimenty sloužící pro vývoj minoh, tak
i o písčité a štěrkovité úseky sloužící ke tření dospělců. Vodní toky jsou zařazeny mezi
lokality soustavy Natura 2000 - CZ0523280 Metuje a Dřevíč (Evropsky významná lokalita
ČR). Severovýchodně od zájmového území se nachází další lokalita soustavy Natura 2000 CZ0520518 Broumovské stěny (Evropsky významná lokalita ČR a Ptačí oblast) z důvodu
výskytu nejcennějších přírodních a přírodě blízkých ekosystémů skalních oblastí, viz MAPA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ.

MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
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Charakteristika zájmového území
Zájmový biotop se nachází v intravilánu obce Hronov a z větší části doprovází železniční
koridor Starkoč – Meziměstí. Jedná se o úsek začínající v zástavbě domů v ulici Náchodská
u podniku „Rubena“ a končí v Jungmannově ulici směrem na Žabokrky.
Celé zájmové území, zahrnující antropogenní biotopy, lze rozdělit na čtyři části (viz obr. č. 3).

1) Rubena – železniční koridor
Tato část zájmového území je tvořena především druhotnými společenstvi s převahou
konkurenčně silných invazních druhů Solidago canadensis, Calamagrostis epigejos a
Reynoutria japonica, které často tvoří rozsáhlé monodominantní porosty.
Z bylin dosahují významného zastoupení především druhy z třídy Galio – Urticetea
(Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Galium
aparine, Rumex obtusifolius, Petasites hybridus, Urtica dioica) a druhy vysokých
vytrvalých hemikryptofytů svazu Arction lappae (Arctium lappa, Artemisia vulgaris,
Elytrigia repens).
V těsné návaznosti na železniční koridor se často vyskytují druhy ze svazu Polygonion
avicularis (Polygonum aviculare agg., Lolium perenne, Poa annua, Plantago major,
Capsella bursa-pastoris).
Na přítomnost vyšší hladiny spodní vody poukazuje Phalaris arundinacea, Juncus
effusus, Lysimachia nummularia aj. Dřevinné patro je zastoupeno náletovými druhy (Acer
psudoplatanus, Acer platanoides, Betula pendula, Salix caprea).
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4

1

3

2
1

Obr. č. 3: schematické rozdělení zájmového území na části pro účely botanického hodnocení, ZDROJ: WWW.MAPY.CZ
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2) Přeložka silnice III/3034
Přeložka prochází opuštěným průmyslovým areálem, kde již můžeme zaznamenat
pokročilejší sukcesní sérii. Uplatňují se zde náletové druhy dřevin (Acer psudoplatanus,
Betula pendula, Sorbus aucuparia, Salix caprea aj.) s nitrofilním bylinným patrem druhů
třídy Galio-Urticetea (Rumex obtusifolius, Urtica dioica). Fyziognomii celého porostu
zvýrazňují monocenózy Solidago canadensis a invazní Calamagrostis epigejos.
3) Kostelecká ul. - ul. Padolí
Ve vymezeném úseku se nalézá uliční stromořadí přecházející v udržovaný městský
park. Dřevinné patro této lokality sestává z vzrostlýchi jedinců Alnus glutinosa, Acer
pseudoplatanus, Acer platanoides, Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia cordata, Robinia
pseudacacia , s podrostem Sambucus nigra, Symphoricarpos albus a zmlazujících Acer sp.
Bylinné porosty lze zařadit do třídy Galio – Urticetea (svaz Aegopodion podagrariae)
s vysokým podílem druhů jako Artemisia vulgaris, Aegopodium podagraria, Anthriscus
sylvestris, Chaerophyllum aromaticum, Rumex obtusifolius, Urtica dioica. V mozaice jsou
zde zastoupeny pravidelně sečené trávníky kulturních druhů vysévaných komerčních směsí
(Festuca rubra, Lolium perenne, Poa annua, Poa pratensis, Bellis perennis, Trifolium
repens, Trifolium hybridum).
4) Napojení na Jungmannovu ulici
Stávající komunikaci lemuje les se zapojenou monokulturu smrku Picea abies
s absencí keřového i bylinného patra. Bylinné patro se uplatňuje pouze na samém okraji
lesní formace a to druhy jako Brachypodium pinnatum, Dryopteris filix- mas, Lathyrus
pratensis s podílem synantropních druhů Geum urbanum a Rubus sp. Na konci této části
zájmového území se nachází mezofilní louka zařaditelná do třídy Molinio –
Arrhenatheretea s dominantními vysokostébelnými druhy trav Arrhenatherum elatius a
Festuca rubra.doplněné bylinnými druhy typu Campanula patula, Achillea millefolium a
Geranium pretense.
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Seznam nalezených druhů (2007)
Aesculus hippocastanum L.
Acer pseudoplatanus L.

jírovec maďal
javor klen

Acer platanoides L
Aegopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.

javor mléč
bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
zběhovec plazivý

Alchemilla sp.
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arrhenatherum elatius L.
Artemisia vulgaris L.

kontryhel
olše lepkavá
psárka luční
děhel lesní
kerblík lesní
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl

Arctium lappa L.
Asplenium ruta-muraria L.
Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth.
Brachypodium pinnatum (L.) P. B.

lopuch větší
sleziník routička
ovsíř pýřitý
sedmikráska obecná (chudobka)
bříza bělokorá
válečka prapořitá

Buxus sempervirens L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Convolvulus arvensis L.
Campanula patula L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine pratensis L.

zimostráz vždyzelený
třtina křovištní
svlačec rolní
zvonek rozkladitý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice luční

Carduus crispus L.
Centaurea jacea (L.)
Cerastium holosteoides Fries
Chaerophyllum aromaticum L.

bodlák kadeřavý
chrpa luční
rožec obecný
krabilice zápašná

Chelidonium majus L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Crataegus sp.

vlaštovičník větší
čekanka obecná
pcháč oset
pcháč obecný
hloh

Conyza canadensis L.
Corylus avellana L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L. subsp. carota
Dryopteris filix- mas L. Schott

turanka kanadská
líska obecná
škarda dvouletá
srha laločnatá
mrkev obecná pravá
kapraď samec
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Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium parviflorum Schreber
Equisetum arvense L.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia cyparissias L.
Fagus sylvatica L.
Festuca ovina L. s. lat.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. s.lat.

vrbovka úzkolistá
vrbovka malokvětá
přeslička rolní
turan roční
sadec konopáč
pryšec chvojka
buk lesní
kostřava ovčí
kostřava luční
kostřava červená

Fragaria vesca L.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Galium album Mill. subsp. album
Galium aparine L.
Galium pumilum Murray
Geranium pratense L.

jahodník obecný
zlatice převislá
svízel bílý pravý
svízel přítula
svízel nízký
kakost luční

Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Juncus effusus L.
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Lathyrus pratensis L.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L.
Ligustrum vulgare L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lysimachia nummularia L.

kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vzplývavý
bolševník obecný
medyněk vlnatý
chmel otáčivý
třezalka tečkovaná
krabilice zápašná
sítina rozkladitá
hluchavka bílá
hluchavka nachová
hrachor luční
máchelka podzimní
máchelka srstnatá
ptačí zob obecný
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
vrbina penízková

Malva neglecta Wallr.
Matricaria discoidea DC.
Melilotus albus Mill.

sléz přehlížený
heřmánek terčovitý
komonice bílá

Melilotus officinalis (L.) Pallas
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.

komonice lékařská
křehkýš vodní
devětsil lékařský
chrastice rákosovitá
bojínek luční
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Picea abies (L.) Karst.

smrk ztepilý

Picea pungens Engelm.
Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella saxifraga L.
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.

smrk pichlavý
bedrník větší
bedrník obecný
borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel větší

Plantago media agg.
Poa annua L.
Poa pratensis L.

jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice luční

Polygonum arenastrum Bor.
Polygonum aviculare agg.
Polygonum lapathifolia L.
Populus tremula L.
Potentilla anserina L.
Prunella vulgaris L.
Quercus robur L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus repens L.

truskavec obecný
truskavec ptačí
rdesno blešník
topol osika
mochna husí
černohlávek obecný
dub letní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý

Reynoutria japonica Houtt.

křídlatka japonská

Robinia pseudacacia L.
Rosa sp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.
Rumex acetosa L.
Rumex obtusifolius L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba officinalis L.
Sedum rupestre L.
Solidago canadensis L.
Sorbus aucuparia L.
Stellaria media (L.) Vill.
Swida sanguinea (L.) Opiz
Symphoricarpos albus (L.) Blake
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Thlaspi arvense L.
Thymus pulegioides L.
Tilia cordata Mill.

trnovník akát
růže
ostružiník křovitý
ostružiník maliník
šťovík kyselý
šťovík tupolistý
vrba jíva
vrba křehká
bez černý
krvavec toten
rozchodník suchomilný
zlatobýl kanadský
jeřáb ptačí
ptačinec prostřední
svída krvavá
pámelník bílý
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška "lékařská"
penízek rolní
mateřídouška vejčitá
lípa srdčitá
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Trifolium arvense L.

jetel rolní

Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Verbascum sp.
Veronica chamaedrys L.
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.

jetel zvrhlý
jetel luční
jetel plazivý
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
divizna
rozrazil rezekvítek
vikev ptačí
vikev plotní
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Další vlivy na rostlinné druhy
Mimo uvedené botanické druhy a stanoviště je nutno započítat vlivy na stromové patro.
Vzhledem k současnému stavu specifikace záměru, lze těžko přesně odhadnout počty
zasažených jedinců. Tuto skutečnost bude možné upřesnit po zpřesnění a zaměření území
proto je třeba brát následující přehled jako informativní.

Park u nádraží – potenciálně ohroženy jsou následující dřeviny:
Fagus sylvatica – cca 4 ks 80 let
Acer pseudoplatanus – cca 5 ks 50 let
Picea abies – cca 2ks 60 let
Poblíž nádražní budovy
Picea pungens – 1ks 80 let

Štefánkova ulice
Picea pungens – 1ks 80 let
Picea abies 1ks 80 let
Ovocné stromy cca 10 ks Malus sp. a Primus domestica

2) Přeložka silnice III/3034
nejsou ohroženy žádné vzrostlé stromy

1) Kostelecká ul. - ul. Padolí
Za Kosteleckou ulicí následuje alej rozvolňující se v park
Fagus sylvatica cca 8 ks 80 let, Acer pseudoplatanus cca 10 ks 70 let, Tilia cordata cca
14 ks 60 let, Quercus robur cca 5 ks 70 let, Ulmus glabra cca 10 ks 80 let

4) Napojení na Jungmannovu ulici
Aesculus hippocastanum 1 ks 60 let
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Zoologická část

Seznam nalezených zoologických druhů

Plži (Gastropoda)

- Arion luzitanicus (invazní druh)
- páskovka keřová (Cepea hortensis )
Třída obojživelníci (Amhibia)
Rana temporaria (skokan hnědý) - jednotlivé kusy byly pozorovány v blízkosti vodních toků
(na vlhčích místech).

Třída plazi (Reptilia)
Zootoca vivipara (ještěrka živorodá) - silně ohrožený druh. Jednotlivé exempláře byly
pozorovány na udržovaných plochách v blízkosti vodního toku.

Třída ptáci (Aves) (2007)
V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné v posuzovaném území. Je li v kolonce
uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak ? nelze tuto
skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není předpoklad že vazba
uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., resp,
že je uveden ve vyhlášce 395/92.
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Aves
Hnízdí

Potrav.
vazba

?
+

+
+

+
+
+
?
?
+
?

+
+
+
+
?
+
?
+

?
+

+
+

+
?
+

+
?
?
+

?
?
+
?
+
?
+
?

?
?
+
+
?
?
?
?
?

+
?

+
?

+
+
+
+
-

+
+
?
?
?

Ptáci
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Budníček menší (Phylloscopus
collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hýl obecný (Pyrhula pyrhula)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Kachna březňačka (Anas
platyrhynchos)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konopka obecná (Carduelis
cannabina)
Kos černý (Turdus merula)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Krahujec obecný (Accipiter nissus)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos
caudatus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnice slavíková (Sylvia borin)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Sojka obecná (Garrulus glandarius
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Straka obecná (Pica pica)
Strakapoud velký (Dendrocopos
major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus)

Vyhláš
ka 395

Poznámka

§

Poznámky ke třídě ptáci.

Krahujec obecný byl zastižen při lovu.Loví v keřovém okraji města, kde je dostatek pěvců a
krytu pro jeho typický způsob lovu.

17

Hronov - obchvat

Třída Mammalia – savci
Potkan - (Ratus norvegicus).
Myšice druhy – Apodemus sp.
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Myš domácí (Mus musculus)
Zajíc polní (Lepus europeus)
Poznámky k savcům.
Na lokalitě byly zjištěny pobytové značky nebo byly zjištěny synantropní druhy savců.

Vliv na zvláště chráněná území
Nejbližšími zvláště chráněnými územími jsou NPR Broumovské stěny, PR Dubno a NPP
Babiččino údolí.
Všechna tato území jsou dostatečně záměru vzdálena.
Záměr nepředpokládá vznik a přenos takových látek složkami životního prostředí, které by
mohly ovlivnit vývoj populací a stanovišť v uvedených ZCHÚ.

Územní systém ekologické stability

V kontaktu se záměrem jsou následující prvky územního systému ekologické stability:
biocentrum č.5, biokoridor spojující biocentrum č.5 a č.6 v lokálním ÚSES. Biocentrum je
upřesněno tak, že by záměr neměl zasahovat na jeho území. Trasa záměru vede na pravé
straně železniční tratě ve směru z Hronova. Biokoridor je označen jako funkční. Přesto
překonává komunikaci která slouží v současné době jako hlavní trasa z Hronova (Náchoda)
ve směru police nad Metují (Broumov). Z tohoto pohledu je uvedené křížení třeba hodnotit
jako kritický bod biokoridoru. Vzhledem k tomu, že při rozšíření komunikace je
předpokládáno vybudovat v patě svahu opěrnou zeď, je třeba konstatovat, že se tím stane
biokoridor nefunkčním. Vzhledem k tomu, že v jižním směru prvky ÚSES nepřekonávají
aglomeraci Velké poříčí – Hronov, jedná se v širším území o jediné místo spojující pravý a
levý břeh Metuje.
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Na obrázku je zachycena část generelu ÚSES v oblasti města Hronov. Se záměrem koliduje biokoridor mezi
biocentry 5,6. V generelu označen biokoridor jako funkční musí překonat stávající komunikaci a železniční trať.

Natura 2000

Nejbližšími lokalitami soustavy Natura 2000 jsou následující lokality: Ptačí oblast
Broumovsko, kde hlavním předmětem ochrany je druh výr velký (Bubo bubo) a sokol
stěhovavý (Falco peregrinus).
EVL Metuje a Dřevíč. Hlavním předmětem ochrany uvedeného území je mihule potoční
(Lampetra planeri). Uvažovaný záměr se pohybuje v blízkosti řeky Metuje. Mezi záměrem a
vlastní evropsky významnou lokalitou vede železniční trať. Ke křížení vodního toku a
navrhované trasy silnice dochází mimo území EVL (viz mapa EVL).

K významnosti vlivu záměru na lokality Natura 2000 je nutné samostatné vyjádření orgánu
ochrany přírody.
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Mapa zobrazuje území se zákresem EVL Matuje a Dřevíč, vpravo do výřezu zasahuje PO Broumovsko.
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Biologický průzkum území dotčeného záměrem v jarním a časně letním období včetně
navržení opatření k vyloučení, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na zjištěné
druhy živočichů a rostlin.
Výsledky průzkumu jsou shrnuty v botanických a zoologických výsledcích a zpracovány
v dalších částech.

Posouzení vlastního toku řeky Metuje a Zbečnického potoka
se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů a následné posouzení vlivu zasolení a
svedení povrchových vod z nové vozovky na vodní ekosystémy uvedených vodních toků.

Vymezení a popis sledovaného území
V zájmovém území byly sledovány dva vodní toky: Zbečnický potok a Metuje.
Metuje byla sledována od vtoku Zbečnického potoka až po most u železniční zastávky
Hronov - zastávka. Byl sledován i krátký úsek Dřevíče, od soutoku s Metují až po první most
na okraji Velkého Dřevíče. Metuje v zastavěné části Hronova je regulována, břehy jsou
zpevněné kamennými zdmi. Od železničního mostu až po most u železniční zastávky má tok
přirozený charakter.
U Metuje byly sledovány také přilehlé pozemky (park mezi železniční tratí a Metují).
Zbečnický potok v úseku přemostění ulice ke křižovatce u objektu bývalé sodovkárny až po
vtok do Metuje. V tomto úseku je potok regulován, protéká městskou zástavbou a areálem
firmy Wikov, za areálem jmenované firmy podtéká pod železniční tratí a místní komunikací.
Další úsek potoka je zatrubněn až po jeho ústí do Metuje. Zbečnický potok je silně znečištěn,
příčinou jsou vyústění domovních odpadů v této části Hronova.

Bezobratlí vodního toku
Nematoda
Nematoda sp. div.

Oligochaeta
Nais communis
Tubifex tubifex
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Crustacea
Copepoda sp.
Rivulogamarus roeselii
Asselus aquqticus

Ephemeroptera
Baetis rhodani

Trichoptera
Hydropsyche sp.

Chironomidae
Chironomus tummi sk.

Rhantus sp.
Culex pipiens
Poznámka ke skupině bezobratlých vodního toku.
Na lokalitě byly zjištěny převážně druhy středně znečistěných vod. Nebyly zjištěny druhy
cenné nebo chráněné vyhláškou 395/92 Sb.
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Bezobratlí nivy vodního toku.
Druh

Odborný název

drabčík houbový

Oxyporus rufus

hnojník obecný

Aphodius fimetarius

hrobařík černý

Necrophorus humator

chrobák lesní

Geotrupes stercorosus

kovařík

Ampedus balteatus

kovařík lemovaný

Dalopius marginatus

kozlíček

Agapanthia dahli

kožojed skvrnitý

Attagenus pelio

listokaz zahradní

Phylloperta horticola

lýkožrout lesklý

Ips chalcographus

lýkožrout smrkový

Ips typographus

mrchožrout znamenaný

Oeceoptoma thoracica

nosatec lískový

Curculio nucum

páteříček černavý

Dalopius marginatus

páteříček žlutý

Rhagonycha fulva

rušník krtičníkový

Anthrenus scrophulariae

slunéčko dvoutečné

Adalia bipunctata

slunéčko sedmitečné

Coccinella septempunctata

střevlíček

Notiophilus biguttatus

střevlíček

Pterostichus niger

střevlíček

Pterostichus vulgaris

střevlík zahradní

Carabus hortensis

zlatohlávek zlatý

Cetonia aurata

zobonoska březová

Deporaus betulae
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Vyústění Zbečnického potoka do Metuje

Metuje v zastavěné části Hronova

Metodika
Během čtyř terénních exkurzí (20.6., 25.7., 27.8., 14.9. 2008) byly sledovány následující
skupiny živočichů: vážky (Odonata), ryby (Pisces), obojživelníci (Amphibia), plazi

24

Hronov - obchvat

(Reptilia), ptáci (Aves), savci (Mammalia). Při

zjišťování jejich výskytu bylo použito

klasických zoologických inventarizačních metod.

Upravený tok Dřevíče nad soutokem s Metují

Zjištěné druhy živočichů podle lokalit
Zbečnický potok
Ptáci (Aves)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Rehek domácí (Phoenicuros ochruros)
Kos černý (Turdus merula)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Savci (Mammalia)
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Potkan (Rattus norvegicus)

Metuje a Dřevíč
Vážky (Odonata)
Motýlice obecná (Calopteryx virgo)
Motýlice lesklá (Calopteryx splendens)
Šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes)

Přehled vyskytujících se druhů mihulí a ryb
Mihule potoční (Lampetra planeri) – kriticky ohrožený druh. Těsně k hranicím zájmové
oblasti spadá EVL CZ0523280 – Metuje a Dřevíč. Počátek EVL je u soutoku Metuje a
Dřevíče a vede proti toku obou řek.
V části dotčené záměrem, vzhledem k charakteru Metuje, je možné výskyt tohoto druhu
vyloučit. Druh se vyskytuje výše proti proudu především v písečných náplavech.
Úhoř říční (Aguilla anguilla)
Plotice obecná (Rutilus rutilus)
Jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) § – ohrožený druh. Vyskytuje se především
v proudnatých úsecích v okolí soutoku s Dřevíčem.
Perlín ostrobřichý – (Scardinius erythrophthalmus)
Hrouzek obecný (Gobio gobio)
Kapr obecný (Cyprinus carpio)
Mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula)
Štika obecná (Esox lucius)
Pstruh potoční (Salmo trutta)
Lipan podhorní (Thymallus thymallus)
Vranka obecná (Cottus gobio) § – ohrožený druh. Vyskytuje se především v proudnatých
úsecích v okolí soutoku s Dřevíčem.
Okoun říční (Perca fluviatilis)

Poznámka ke třídě ryby.
Druhové složení ryb v řece Metuji je v Hronově ovlivněno vysokým jezem, nad kterým má
řeka charakter klidné hluboké stojaté vody, nad samotným zadržením se jedná již o typický
ničím neovlivněný charakter pahorkatinové říčky.
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Obojživelníci (Amphibia)
Skokan hnědý (Rana remporaria)

Ptáci (Aves)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

Kachna divoká (Anas platyrhynchos) na Metuji u parku

Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Ledňáček říční (Alcedo atthis) – silně ohrožený druh. Pozorován na přeletu 10.8.2008. Na
území CHKO Broumovsko patří mezi velmi vzácné hnízdiče. Ve sledovaném území nemá
vhodné hnízdní příležitosti. Vzhledem k charakteru lovu a života proletuje celým zájmovým
územím nad vodním tokem.
Žluna zelená (Picus viridis)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – ohrožený druh. Pozorována při lovu na loukách
v blízkosti Metuje.
Jiřička obecná (Delichon urbica)
Konipas horský (Motacilla cinerea)
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Konipas horský (Motacilla cinerea) – pravidelně pozorovaný druh

Konipas bílý (Motacilla alba)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Rehek domácí (Phoenicuros ochruros)
Budníček menší (Phyloscopus collybita)
Kos černý (Turdus merula)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
Sýkora koňadra (Parus major)
Vrabec domácí (Passer domesticus)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)

Savci (Mammalia)
Netopýr vodní (Myotis daubentonni)§§ – silně ohrožený druh. Byl zjištěn pomocí detektoru
nad Metují 27.8.2008 v zastavěné části Hronova. V letním období patří mezi nejpočetněji
zjišťované druhy.
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)§

– ohrožený druh. Pozorována v parku mezi

železniční tratí a Metují v obou barevných formách.
Ondatra pižmová (Ondatra zibethicus)
Potkan (Rattus norvegicus)
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Vydra říční (Lutra lutra) § – silně ohrožený druh. Pravidelně nalézán trus pod mostem u
železniční zastávky Hronov – zastávka. Její lovecké teritorium zasahuje i do zastavěné části
obce Hronov.

Trus vydry říční (Lutra lutra) – pod mostem u železniční zastávky

Dílčí závěr:
Ve sledovaném území byly zjištěny převážně běžně se vyskytující druhy živočichů.
V okrajové části, tj. v oblasti soutoku Metuje a Dřevíče, byl prokázán

výskyt druhů

ohrožených (ledňáček říční – Alcedo atthis, vydra říční – Lutra lutra).
Důvodem absence ryb ve Zbečnickém potoce je kvalita vody, která je silně ovlivněna
vypouštěním odpadních vod z domácností (v této části Hronova není kanalizace).

29

Hronov - obchvat

Návrh opatření zajišťující ochranu a funkčnost prvků územního systému
ekologické stability, zejména biocentra č. 5 a biokoridoru spojujícího biocentra
č. 5 a č. 6
Popis stávajícího stavu
V kontaktu se záměrem jsou následující prvky územního systému ekologické stability:
biocentrum č.5, biokoridor spojující biocentrum č.5 a č.6 v lokálním ÚSES. Biocentrum je
upřesněno tak, že by záměr neměl zasahovat na jeho území. Trasa záměru vede na pravé
straně železniční tratě ve směru z Hronova. Biokoridor je označen jako funkční. Přesto
překonává komunikaci, která slouží v současné době jako hlavní trasa z Hronova (Náchoda)
ve směru police nad Metují (Broumov). Z tohoto pohledu je uvedené křížení třeba hodnotit
jako kritický bod stávajícího biokoridoru ve vztahu k navrhované komunikaci. Vzhledem
k tomu, že při rozšíření komunikace je předpokládáno vybudovat v patě svahu opěrnou zeď,
je třeba konstatovat, že se tím stane biokoridor nefunkčním. Vzhledem k tomu, že v jižním
směru prvky ÚSES nepřekonávají aglomeraci Velké poříčí – Hronov, jedná se v širším území
o jediné místo spojující pravý a levý břeh Metuje.
Dále je třeba konstatovat, že uvedený biokoridor překonává stávající železniční trať vedoucí
v souběhu s vodním tokem Metuje.

Vzhledem k potřebné protipovodňové ochraně

železniční tratě je kolejový svršek veden v náspu. Výška tohoto náspu má negativní vliv ne
migraci přes železnici. Slouží do jisté míry jako migrační zábrana, kterou některé organizmy
obtížně překonávají. Po překonání této zábrany následuje přirozená migrační bariéra, kterou
je samotný vodní tok Metuje. Vodní tok působí jako bariéra zcela přirozeně, ale je natolik
silnou překážkou, že některé organizmy ji nemohou v uvedeném úseku běžně překonávat.
Z výše uvedeného vyplývá, že v místě vedení biokoridoru směrovaného podle stávajícího
generelu dochází ke kumulaci překážek na velmi malém úseku jak přirozeného tak
antropogenního charakteru.
Při sledování migrace středně velkých obratlovců (srnec obecný) v letošním roce, byl stávají
stav biokoridoru shledán jako zcela nevyhovující a biokoridor je přes své zařazení jako
„funkční“ reálně neprůchodný. Na tuto skutečnost nebude mít vliv rozšíření stávající silnice.
Navrhovaná řešení
Z uvedených důvodů je možné navrhnout několik řešení. Bohužel žádné není zcela ideální a
některé návrhy jsou zcela teoretické a pro realizaci pravděpodobně neakceptovatelné.

Ekodukt.
Vzhledem k morfologii terénu by bylo možné překlenout trasu silnice a železnice ekoduktem.
Je těžké odhadnou, zda by bylo možné

(nebo nutné) překlenout ekoduktem také řeku
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Metuji. Také skutečnost, že navázáním na dnes nevhodně navrženou (a tím také nefunkční)
trasu biokoridoru by zřejmě nepřinesla vhodné zprůchodnění území z hlediska migrace
živočichů. Samotná stavba ekoduktu by zřejmě byla technicky a prostorově natolik
komplikovaná, že nelze předpokládat odpovídající efekt pro migraci organizmů. Z tohoto
pohledu vidím řešení zprůchodnění biokoridoru ekoduktem mezi biocentry 5 - 6 jako
nevhodné.

Aktuální stav přechodu biokoridoru mezi biocentry 6-5. Biokoridor je přiveden morfologicky zcela nevhodně do
nepřehledného úseku a případní migranti (střední a větší obratlovci) nemají přehled o projíždějících
automobilech. Pro drobné méně obratné obratlovce (obojživelníci, plazi) jsou po vsoupení na vozovku v pasti –
nemohou zpět z důvodu přítomnosti obrubníku.

Změna trasy biokoridoru v generelu.
Jako vhodnější lze považovat změnu trasy biokoridoru v generelu územního plánu podle
reálného pohybu živočichů v území. Především trasa biokoridoru mezi biocentrem č.6 a
silnicí Hronov - Police nad Metují, je v zákresu na mapě pouze teoretická a neodpovídá
reálné skutečnosti migrace živočichů v území. Proto doporučuji v generelu upravit trasu tak
aby byla vedena podle reálného pohybu živočichů s využitím lesního, ekotonového a lučního
prvku biokoridoru. Biokoridor lze takto přivést do území mezi Hronovem a Žabokrky. V tomto
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území ponechat volný prostor pro přechod středních a drobných savců, kteří nemohou využít
podchod. Připravit několik podchodů pro drobné živočichy a vybudovat v uvedeném území
zábrany pro tyto živočichy. Zábrany budou sloužit k jejich navedení do podchodů. Budou
současně takového charakteru, že budou pro velké, střední a některé drobné živočichy
překonatelné.

Tímto způsobem dojde k překonání v širokém rozsahu silnice, která je

z hlediska migrace pro živočichy nejnebezpečnější. Překonání železniční tratě a řeky Metuje
uvedený návrh neřeší.

Posouzení migrační prostupnosti pro živočichy pod jednotlivými přemostěními
a charakter křížení nové komunikace s vodními toky

Přehled mostů navrhované komunikace

- Nadjezd nad sil. II/567

- monolit předpjatá trámová konstrukce, 10 polí a 30 m rozpětí
- délka přemostění 298,60 m
- délka mostu 365 m

- Most přes Metuji

- pref. předpj. nosníky MK.T 26/1,4 rozpětí 26,0 m
- délka přemostění 24,84 m, sv.š. 22,68 m, délka 43,0 m

- Inundační most

- rámová žel. bet. konstrukce 3,0/2,0 m Most přes Metuji

- Most na sil. III/3034

- přes Zbečnický potok, rámová žel. bet. konstrukce 3,0/2,0 m

- Lávka pro pěší na sil. III/3034 – přes Zbečnický potok, rámová konstrukce 3,0/2,0 m

Hodnocení jednotlivých objektů z hlediska průchodnosti organizmů a udržení kontinuity
ekosystémů.

Nadjezd nad sil. II/567
Z hlediska prostorového se jedná o největší objekt s dobrými parametry pro udržení
průchodnosti krajiny. Jeho umístění v okrajové části města však nedává možnost zavedení
žádného z prvků ÚSES a využití tak reálně těchto dobrých vlastností objektu.
Z hlediska jeho využití je tedy tento prvek stavby obtížně využitelný.

Most přes Metuji
Druhý největší mostní objekt stavby. Jeho funkce lze rozdělit na funkci převedení organizmů
využívajících vodní prostředí a organizmů využívajících břehovou hranu a břehové partie.
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Využití vodními organizmy. Pro uvedené organizmy nepředstavuje most žádnou překážku.
Je dostatečně široký i vysoký a nebude mít negativní vliv na žádné ze zjištěných organizmů.
Migrace vodním prostředím není uvedeným objektem nijak ohrožena.
Migrace organizmů využívající břehové partie. Pro uvedené organizmy je šířka břehové
partie dostačující. Při výstavbě objektu je důležité, aby podmostí nebylo provedeno
dlážděním, ale aby byl zachován rostlý břeh podmostí mezi břehovou hranou a pilířem
mostu. Podmostí není třeba nijak ozeleňovat, ani opatřovat podlými kmeny jako úkryty atd.
Z nejcennějších organizmů, které takto budou využívat podmostí a podchod je vydra říční
zjištěná ve vodním toku. Uvedený způsob provedení zcela vyhovuje tomuto živočichovi.

Inundační most
Leží v těsném sousedství mostu přes Metuji. Jeho funkce je především vodohospodářská.
Vzhledem k rozměrů je jeho využitelnost významně omezená. Vzhledem jeho lokalizaci je
jeho využití jako prvku ÚSES také výrazně omezena.
Z hlediska využití objektu jako prvku vhodného k využití pro potřeby ÚSES, nebo jiné
zprůchodnění krajiny je tento mostní objekt bez většího významu.

Most na sil. III/3034
Jedná se o přemostění Zbečnického potoka. Zbečnický potok je v oblasti centra Hronova
zatrubněn (fotografie v předchozí části) a tím je omezena migrační cesta nad město Hronov
v uvedeném toku. Samotný tok je znečištěn a kvalita vodního prostředí je nízká. Rozsah
přemostění

odpovídá

rozsahu

současného

přemostění

železniční

tratí

(fotografie

v přílohách). Most přes Zbečnický potok nelze prakticky využít jinak než vodohospodářsky.
Nestane se migrační bariérou pro zjištěné vodní organizmy.

Lávka pro pěší na sil. III/3034
Jedná se o přemostění stejného vodního toku jako je v předchozím případě.

Rozsah

přemostění je také odpovídající jako v předchozím případě. Platí pro něj stejné skutečnosti
jako pro přemostění pro silnici III/3034.
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Podrobná inventarizaci dřevin
v trase obchvatu a to včetně těch, které budou v důsledku stavby odstraněny s
ohledem na doupné stromy a drobnou faunu na stromy vázanou.

DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ DŘEVIN V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ.
Podrobný dendrologický průzkum v území plánovaného obchvatu Hronova byl
zaměřen nejen na druhovou skladbu dřevinného patra (rod, druh, případně varieta), ale
také na věkovou strukturu, zachovalost, pokryvnost a vitalitu dřevin ve stávajících
ekologických podmínkách. Dále byl sledován zdravotní stav dřevin (přítomnost růstových
defektů např. tlakových vidlic, mechanické poškození např. rány nebo stržená kůra,
napadení patogenními organismy, především dřevokaznými houbami), sadovnická
hodnota, stav provozní bezpečnosti a ostatní antropogenní i biogenní defekty.
Seznam dřevin zaznamenaných v zájmovém území (viz. PŘÍLOHA 3. VÝSLEDKY
DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU)

obsahuje celkem 71 taxonů stromů a keřů. Současně zde

nebyl zjištěn výskyt ohroženého druhu dřeviny podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a podle Černého a červeného
seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka 2001).
Dřeviny, které se vyskytují v úseku plánované trasy obchvatu silnice II/303 tvoří
především náletové dřeviny (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Betula pendula, Populus
tremula, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Crataegus laevigata, C. monogyna), výpěstky
ovocných dřevin (Malus domestica, Prunus domestica, Pyrus communis, Juglans regia,
Prunus avium), kultivary okrasných dřevin (Picea spp., Pinus spp., Salix x erythroflexuosa,
Weigela florida, Thuja occidentalis, Crataegus spp.) a podél cesty v Jiráskových sadech
jedno až dvouřadá alej dřevin (Tilia cordata, Quercus robur, Ulmus glabra, Fraxinus
excelsior, Fagus sylvatica, Acer platanoides, A. pseudoplataus).
Z dendrologicko-ekologického hlediska dochází u náletových dřevin ke znehodnocování
estetické funkce porostu zejména vysokou překryvností porostu, netypickými tvary koruny
zastoupených druhů a výškou nasazení živých větví korun stromů.
U ovocných dřevin v úseku obchvatu silnice II/303 můžeme sledovat nedostatečnou péči
což se projevuje na zdravotním stavu dřeviny a její vitalitě. Jedná se především o přítomnost
různých růstových defektů a napadení patogenními organismy, dřívější nevhodný ořez větví
atd., které snižují stabilitu nosných prvků dřeviny a vyžadují stabilizační zásahy.
Kultivary okrasných dřevin byly v zájmovém území vysázeny v rámci sadovnických úprav
v malých sponech, tzv. technologií zahuštěných výsadeb. Hustý spon měl zachovat plošnou
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celistvost těchto výsadeb v případě neujmutí části sazenic, uspořením finančních prostředků
při následné údržbě a docílení zapojení výsadeb v co nejkratším čase. Výsledkem jsou
deformované tvary dřevin v plošných, přehoustlých a přerostlých skupinách společně s
nevhodnou druhovou skladbou. Z důvodu většinou neuspokojivého aktuálního stavu těchto
dřevin (zdravotní poškození, tvarové a estetické narušení bez předpokladu výrazných
vzhledových změn např. vytvořením náhradní koruny) a vlivem přímého i nepřímého
působení člověka dochází u těchto dřevin ke změnám, které blokují jejich přirozenou
regeneraci. Z tohoto důvodu se jejich konzervativní ochrana z hlediska biodiverzity jeví jako
málo významná.
Vysoké významnosti dosahují pouze exempláře v Jiráskových sadech, kde se setkáme i
ze zvláště hodnotnými jedinci, u kterých průměr kmene přesahuje 70 cm (Alnus glutinosa,
Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus robur,
Tilia cordata).
INVENTARIZACE DŘEVINNÝCH PRVKŮ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ.
V MAPOVÉ PŘÍLOZE a v PŘÍLOZE 4. VÝSLEDKY INVENTARIZACE DŘEVINNÝCH PRVKŮ je
podrobně zpracovaný přehled dřevin vyskytujících se v trase obchvatu silnice II/303. Celkem
zde bylo zaznamenáno 605 ks dřevin ve stromovém patře a 1.486 m2 dřevin v keřovém
patře.
POZNÁMKA: Do stromového patra byly zahrnuty všechny dřeviny jejichž obvod ve výšce 130
cm nad zemí byl větší než 15 cm. Dřeviny s obvodem do 15 cm ve výšce 130 cm nad zemí
byly zahrnuty do keřového patra.
OCENĚNÍ DŘEVIN.
Vzhledem k tomu, že větší významnosti dosahovaly pouze exempláře stromů
v Jiráskových sadech bylo oceňování dřevin provedeno pouze u těchto dřevin podle
Programu Oceňování dřevin (Metodika AOPK ČR)1. Hodnota dřeviny byla posuzována z
hlediska sadovnické a krajinářské hodnoty daného jedince, která se může o celé řády lišit od
ceny hospodářsko-produkční. Princip určení cennosti posuzovaného jedince spočíval v
porovnání konkrétního stavu jedince s teoretickým ideálním jedincem. Od ideální hodnoty
zcela zdravého, nepoškozeného a bezchybně rostlého jedince k výsledné hodnotě dané
dřeviny se dospělo systémem odpočtů a redukcí.
Finanční újma (viz. následující tabulka a PŘÍLOHA 5. ZÁKLADNÍ PROTOKOLY O OHODNOCENÍ
AKTIVNÍ ČÁSTI POROSTU DŘEVIN

podle Metodiky AOPK ČR), která vznikne kácením dřevin

1

V České republice existuje ještě další metodika pro oceňování dřevin a tou je vyhláška č.
279/1997 Sb., o oceňování majetku, která se užívá především pro vyčíslení ceny za účelem
prodeje či převodu.
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v Jiráskových sadech, je dána vyčíslením ekologického významu stromu, který má jeho
existence v sídelním prostoru a který může být v obecné rovině kompenzován např. vhodnou
náhradní výsadbou nelesních dřevinných prvků přirozené druhové skladby. U zvláště
hodnotných jedinců jejichž průměr kmene se pohyboval okolo 90 cm se jeví tato
kompenzace jako zcela nedostatečná.
SOUHRNNÝ PŘEHLED OCENĚNÝCH DŘEVIN.
pořad.
číslo2
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
2

druh dřeviny
Sambucus nigra
Alnus glutinosa
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Acer pseudopaltanus
Quercus robur
Tilia cordata
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Tilia cordata
Tilia cordata
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Frangula alnus
Acer platanoides
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer platanoides

keř

strom skupina

ano

180,00 Kč
155 369,00 Kč
279 351,00 Kč
138 542,00 Kč
52 886,00 Kč
159 669,00 Kč
74 687,00 Kč
243 567,00 Kč
205 826,00 Kč
142 828,00 Kč
62 307,00 Kč
134 091,00 Kč
87 910,00 Kč
89 424,00 Kč
134 136,00 Kč
506 597,00 Kč
340 355,00 Kč
99 279,00 Kč
99 578,00 Kč
89 417,00 Kč
188 332,00 Kč
168 741,00 Kč
132 260,00 Kč
184 124,00 Kč
236 628,00 Kč
170 519,00 Kč
202 286,00 Kč
50 846,00 Kč
218 734,00 Kč
245 923,00 Kč
30 931,00 Kč

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano

cena

ano

4 050,00 Kč
46 539,00 Kč
250 607,00 Kč
194 789,00 Kč
207 702,00 Kč

Odpovídá pořadovému číslu v MAPOVÉ PŘÍLOZE a v PŘÍLOZE 4. VÝSLEDKY INVENTARIZACE

DŘEVINNÝCH PRVKŮ
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Symphoricarpos albus
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Symphoricarpos albus
Acer platanoides
Acer platanoides
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Tilia cordata
Acer platanoides
Acer platanoides
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Betula pendula
Symphoricarpos albus
Betula pendula
Acer pseudoplatanus
Rosa spp.
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Salix fragilis
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Robinia pseudacacia
Ulmus glabra
Sambucus nigra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Quercus robur
Tilia cordata

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
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92 498,00 Kč
180 718,00 Kč
201 724,00 Kč
1 215,00 Kč
199 391,00 Kč
201 580,00 Kč
4 050,00 Kč
138 035,00 Kč
45 997,00 Kč
38 869,00 Kč
204 896,00 Kč
66 825,00 Kč
198 441,00 Kč
263 246,00 Kč
258 811,00 Kč
193 770,00 Kč
160 018,00 Kč
281 664,00 Kč
134 341,00 Kč
159 752,00 Kč
71 476,00 Kč
294 658,00 Kč
301 509,00 Kč
216 153,00 Kč
10 595,00 Kč
720,00 Kč
21 251,00 Kč
193 505,00 Kč
810,00 Kč
17 818,00 Kč
190 375,00 Kč
164 392,00 Kč
167 425,00 Kč
200 012,00 Kč
73 080,00 Kč
3 524,00 Kč
26 152,00 Kč
55 764,00 Kč
4 077,00 Kč
9 925,00 Kč
810,00 Kč
293 645,00 Kč
209 097,00 Kč
194 112,00 Kč
151 688,00 Kč
190 537,00 Kč
191 007,00 Kč
390 434,00 Kč
184 752,00 Kč
178 592,00 Kč
223 067,00 Kč
91 564,00 Kč
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Picea abies
Sambucus nigra
Pinus nigra
Picea abies
Tilia cordata
Pinus nigra
Taxus baccata
Picea abies
Larix decidua
Larix decidua
Picea abies
Ulmus glabra
Picea abies
Pinus nigra
Larix decidua
Acer pseudoplatanus

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

144 304,00 Kč
89 217,00 Kč
249 271,00 Kč
165 848,00 Kč
231 345,00 Kč
297 041,00 Kč
66 431,00 Kč
86 542,00 Kč
ano
608,00 Kč
ano
62 939,00 Kč
ano
69 748,00 Kč
ano
269 177,00 Kč
ano
70 592,00 Kč
ano
8 640,00 Kč
ano
86 459,00 Kč
ano
65 837,00 Kč
ano
53 984,00 Kč
ano
202 568,00 Kč
ano
ano
9 072,00 Kč
ano
96 482,00 Kč
ano
47 295,00 Kč
ano
17 577,00 Kč
ano
132 676,00 Kč
vyčíslená ekologická hodnota: 15 501 030,00 Kč

Návrh řešení ochrany stávající vzrostlé zeleně, návrh ozelenění stavby a návrh
kompenzačních opatření (náhradní výsadby).

Návrh vegetačních úprav.
Výběr vhodných dřevin pro návrh vegetačních úprav podél navrženého obchvatu silnice
II/303 se řídí stanovištními podmínkami (nadmořská výška, půdní poměry, vlhkost atd.),
vlastnostmi druhu, navrhovanou funkcí, dostupností požadovaného výsadbového materiálu,
možnostmi následného managementu, ale také technologií zakládání. Při návrhu dřevinných
prvků byly upřednostňovány autochtonní druhy před druhy cizokrajnými a použitá
nomenklatura stromů a keřů byla sjednocena podle díla Klíč ke květeně ČR (Kubát 2002).
Stromové a keřové patro vymezí podél vybudované komunikace nové „funkční plošky“,
které se vzhledem budou lišit od svého okolí a které budou navazovat na sousední biotopy.
Procesy regenerace vzhledově obohatí a zvýší členitost zájmového území, povedou
k relativní stabilitě společenstva na ploškách až postupně splynou s okolní krajinnou matricí.
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Nově vytvořené prostory budou kolonizovat živočichové, semena a spóry, které tam dříve
nebyly, tzn. projeví se imigrace do zájmové oblasti, zvýší se biotopická diverzita a současně i
diverzita druhová. Nesmíme však zapomenout, že v průběhu florogeneze mohou nově
vzniklé prostory současně kolonizovat i nebezpečné invazní druhy rostlin a živočichů, které
naopak musíme systematicky likvidovat.
ZPŮSOB VÝSADBY.
Návrh vegetačních úprav je zpracován jako výsadba kombinovaná (skupinová výsadba
keřů, solitery, jednořadá až víceřadá alej stromů) s použitím výpěstků (prostokořenné, s
balem, kontejnerové)3; u tříletých semenáčků minimálně 2x přesazované (výška 100-140 cm,
Lkeř 2 x 100-140). Sazenice stromů s obvodem kmínku od 6 cm ve výšce 1 m od
kořenového krčku by měly být minimálně 2x přesazované (s balem nebo kontejnerové),
s obvodem kmínku od 12 cm ve výšce 1 m od kořenového krčku by měly být přesazované
minimálně 3x (s balem nebo kontejnerové). U keřů, by měly být k výsadbě použity tříleté
prostokořenné semenáčky minimálně 2x přesazované, s 2-4 výhony o délce 70-90 cm (štítek
s označením Lkeř 70-90).
Z důvodu zachování genetické rozmanitosti dřevin by měl původní genetický materiál
(sazenice) pocházet z dané oblasti, proto by měla být použita regionálně typická sadba4
(informace o původu dřevin poskytne školka). Před vlastní výsadbou by měly být u sazenic
keřů zkráceny výhony o 1/3 délky, tím se vytvoří lepší poměr mezi hmotou kořenů a
nadzemní částí a podpoří se větvení. Naopak u stromů v nadzemní části není vhodné
zakracování, protože by se nevytvořil hlavní kmen a docházelo by k nevhodnému větvení.
Příliš dlouhé kořeny je potřeba zakrátit u sazenic stromů i keřů. Kořeny by měly být ve
výsadbové jámě volně rozloženy a sazenice by měly být umístěné stejně vysoko jako na
předchozím stanovišti. Vysazené stromy by měly být zajištěny kůly výšky do 2 m. Vyvázání
zabrání kymácení kmene ve větru a potrhání jemných kořínků. Sazenice stromů s obvodem
kmínku od 6 cm ve výšce 1 m od kořenového krčku by měly být ukotveny trojnožkou a
obaleny jutou. Ke každému keři by měl být zatlučen kolík výšky do 1 m pro jejich označení
při následné péči kvůli přerůstání plevelů. Individuální ochrana sazenic před okusem a
vytloukáním (poškození parožím, když si zvířata otírají lýčí) by měla být provedena u keřů

3

Při výsadbě musíme být použity pouze kvalitní výpěstky, které nejsou vytáhlé, poškozené,
případně deformované, netrpí chorobami a škůdci. Velikost a větvení musí odpovídat druhu
dřeviny, jeho stáří a zapěstování, pěstitelskému tvaru. Výpěstek nebo svazek výpěstků musí
být označen štítkem, na kterém je uveden rodový a druhový název, pěstitelský tvar, počet
přesazení a způsob třídění.
4

U dřevin regionálního původu díky lepšímu přizpůsobení se klimatu a půdě jsou zpravidla
lepší ujímání i přírůstky.
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postřikem nebo nátěrem5. Sazenice stromů by měly být chráněny pružným trvanlivým
chráničem z drátěného nebo plastového pletiva a chemickým postřikem nad chráničem.
Chráničky ke stromům by měly mít výšku minimálně 1 m. Použitím mulčovacího materiálu po
výsadbě snížíme přehřívání, sléhavost a ztrátu půdní vlhkosti. V prvních letech po výsadbě
mulčováním výrazně potlačíme bujení ruderálních rostlin, čímž se sníží náklady na údržbu
spojenou s vyžínáním buřeně. Současně však mulčováním sazenic nebude docházet
k přirozené ochraně dřevin před větrem a narostlou buření, a to může přispět k jejich
špatnému růstu nebo úhynu. Jako mulč je možné využít kůru (finančně náročnější a
nevhodná do volné krajiny), slámu, pokosenou trávu nebo textílii.
Vysázené dřeviny by měly být po výsadbě důkladně zality, tj. minimálně 2x (10 l na strom
a 5 l na keř).
Bude-li výsadba realizována na obnažené plochy bez porostu je nutné vysét krycí
plodinu, která sníží zaplevelení a vytvoří příznivé mikroklima nad povrchem půdy. Krycí
plodina, která hustě pokryje půdu, neumožní invazi plevelů a škodlivých druhů. V jejím
složení by měly převládat málo agresivní druhy trav jako např. Festuca pratensis, Poa
pratensis, Trisetum flavescens a diploidní odrůdy “červeného jetele“ Trifolium pratense
subsp. sativa. Výsadba dřevin do nezapojeného porostu je náročnější na údržbu, zejména
v období rozvojové péče, kdy musí být odstraňovány ruderální byliny, které výsadbu
zaplevelují. Při dalším ošetřování porostu, jehož cílem je potlačení plevelů a konkurenčně
silnějších komponent ve směsi a podpora pomaleji se vyvíjejících druhů, následují v prvním
roce seče ve dvouměsíčních až tříměsíčních intervalech s odstraněním posekané travní
hmoty. V dalších letech rozvojové péče začíná 1. seč koncem června až začátkem července,
2. seč v pozdním podzimu. Je-li zaznamenán příliš silný nárůst především trav, znamená to,
že v půdě je ještě stále vysoká zásoba N. Na ni pozitivně reagují nejvíce travní komponenty.
Rozvoj bylin příznivě ovlivňují P a K hnojiva.

5

Použité chemické přípravky proti okusu a vytloukání by měly být na bázi křemenného písku
jako např. přípravky CERVACOL EXTRA, REPENTOL, REPELAN, NIVUS (vytloukání).
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NÁVRH VÝSADEB.
V následujících tabulce je uveden přehled sadebního materiálu, vytypované úseky
určené pro výsadbu, doporučený spon dřevin a umístění ve výsadbovém pásu atd. Tento
návrh je však orientační vzhledem k fázi rozpracovanosti projektové dokumentace
stavby a z tohoto důvodu je nutné ho konkrétně specifikovat6 v příslušné prováděcí
dokumentaci stavby.

PŘEHLED SADEBNÍHO MATERIÁLU.
E3

E2

Acer platanoides L.

javor mléč

Cornus sanguinea L.

svída krvavá

Acer pseudoplatanus L.

javor klen

Corylus avellana L.

líska obecná

Acer pseudoplatanus L.
"LEOPOLDI"
Acer pseudoplatanus L.
"ATROPURPUREUM“
"
Betula pendula Roth.

javor klen

Crataegus laevigata (Poiret) DC.

hloh obecný

javor klen

Crataegus monogyna Jacq.

hloh jednosemenný

bříza bělokorá
(b. bradavičnatá)

Euonymus europaea L.

brslen evropský

Fagus sylvatica L.

buk lesní

Ligustrum vulgare L.

ptačí zob obecný

Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý

Lonicera xylosteum L.

zimolez obecný (z.
pýřitý)

Quercus robur L.

dub letní

Rhamnus cathartica L.

řešetlák počistivý

Quercus robur L.
"FASTIGIATA"

dub letní

Sorbus aucuparia L.

jeřáb ptačí

Tilia cordata Mill.

lípa srdčitá

Ulmus glabra Huds.

jilm horský7

6

Upřesnění úseků, doplnění o počty sazenic, zpracování kartogramu výsadeb,
podrobný harmonogram prací při výsadbě a rozvojové péči, výkaz výměr, podrobný
harmonogram udržovacích prací v době udržovací péče, cenová kalkulace.
7

Pozn.: z našich druhů je proti grafióze nejodolnější.
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VÝKAZ SAZENIC PRO JEDNOTLIVÉ ÚSEKY ZÁMĚRU STAVBY.
ZAČÁTEK ÚSEKU - ULICE HAVLÍČKOVA (KM 0,000-0,545).

Dřevina

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
"LEOPOLDI"

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm
8-10 cm
10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm
2x přesazované
3x přesazované
Základní spon (m)
9x9
9x9

15%

12x12

22%

Acer pseudoplatanus
"ATROPURPUREUM“
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior
Quercus robur
"FASTIGIATA"
Tilia cordata

12x12
12x12

12x12

Zastoupení
dřevin ve
výsadbě
(%)

20%
12x12

12x12
12x12

8%
10%
15%

12x12

10%

ULICE HAVLÍČKOVA-ULICE SMETANOVA (KM 0,545-0,915).

Dřevina

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
"ATROPURPUREUM“
Betula pendula
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Tilia cordata Mill.
Ulmus glabra Huds.
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaea
Ligustrum vulgare

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm
8-10 cm
10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm
2x přesazované
3x přesazované
Základní spon (m)
9x9
9x9
9x9
12x12
6x6

12x12
12x12
12x12
12x12

6x6

6x6
12x12
12x12

1x1
2x2
2x2
1,5x1,5
1,5x1,5

Zastoupení
dřevin ve
výsadbě (%)
12%
8%
5%
1%
10%
5%
15%
3%
25%
9%
1%
1%
1%
2%
2%

ULICE SMETANOVA-ULICE KOSTELECKÁ (KM 0,915-1,250).

Dřevina

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tilia cordata

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm
8-10 cm
10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm
2x přesazované
3x přesazované
Základní spon (m)
9x9
9x9
9x9
9x9
6x6
12x12
12x12
12x12
12x12
12x12
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Zastoupení
dřevin ve
výsadbě
(%)
10%
10%
2%
7%
5%
15%
25%
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Ulmus glabra
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaea
Ligustrum vulgare
Rhamnus cathartica

12x12

15%
2%
2%
2%
2%
3%

2x2
2x2
1,5x1,5
1x1
1,5x1,5

ULICE KOSTELECKÁ-KONEC ÚSEKU (KM 1,250-2,280).

Dřevina

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
"LEOPOLDI"
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Euonymus europaea
Lonicera xylosteum
Rhamnus cathartica

3-leté semenáč.
2x přesazované
(70-140 cm)

9x9

Obvod kmene ve výšce 1 m od kořenového krčku
6-8 cm
8-10 cm
10-12 cm 12-14 cm 14-16 cm
2x přesazované
3x přesazované
Základní spon (m)
9x9
9x9
9x9

6x6

9x9
12x12

6x6

12x12
12x12

6x6
12x12

2x2
2x2
2x2
1x1
1,5x1,5

10%
5%
25%

6x6
12x12

Zastoupení
dřevin ve
výsadbě (%)

12x12

5%
10%
10%
7%
10%
5%
2%
3%
3%
5%

Harmonogram prací rozvojové péče (přehled).
V prvních letech po výsadbě je nutné věnovat vysazené dřevinné linii dostatečnou péči,
která povede k rychlému a kvalitnímu dosažení funkceschopného stavu. Intenzivnější péče
se předpokládá v prvních třech až pěti letech po výsadbě, kdy se musí provádět nezbytné
úkony k dosažení cílového stavu (sečení s likvidací travní hmoty, ožínání sazenic - omezíme
konkurenční tlak ruderálních a jiných rostlin, kontrola a opravy kolíků, kůlů, úvazů a ochran
proti zvěři, narovnání sazenic, zalévání v době přísušků -10 l na strom a 5 l na keř). K
podstatným zásahům při rozvojové péči náleží výchovný řez, jehož cílem je založit,
vytvarovat, zpevnit koruny u listnáčů nebo keřových tvarů listnáčů a získat přirozený a pevný
tvar u listnatých keřů. Výchovný řez se neprovádí u některých listnáčů jako např. břízy
/Betula spp./, dubů /Quercus spp./, buků /Fagus spp./ a všech ostatních, které se dodávají ze
školek s balem. Výchovný řez stromů v 2.-3. a případně dalších létech je zaměřen na
mírnější zkracování hlavních výhonů a odstraňování konkurentů. Vždy jsou odřezávané
suché, poškozené a nemocné části výhonů. Dřeviny se střídavým postavením pupenů na
větvi se řežou na vnější očko. U keřů se zkracují ve druhém a dalších létech pouze
nedostatečně silné výhony nebo ty, které vytvořily malý obrost. Dřeviny se řežou nebo
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stříhají v době vegetačního klidu, na loňském dřevě kvetoucí keře po odkvětu. Špičáky a
keřové tvary stromů se zakracují a vyřezávají, aby vytvořily pevný, rovný a vysoký kmínek.
Obrost se zaštipuje během vegetace, když dosáhne délky 20-25 cm, zkrácení letorostu se
provádí na délku 10 - 15 cm. Práce opakují do té doby, než se dopěstuje požadovaná výška
kmene. Tvorba pravidelných kmenných tvarů dřevin v rozvolněné krajině nemusí být vždy
žádoucí a proto není nutné ji respektovat.

Harmonogram prací udržovací péče (přehled).
Podle potřeby ožínání sazenic, kontrola a opravy kůlů, úvazů a ochran proti zvěři (mohou
časem zařezávat do kmenů) až následné odstranění, odstraňování poškozených a uschlých
částí dřevin, provádění udržovacího řezu, případně zmlazovacího řezu nebo probírky.
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Opatření vylučující použití čirých materiálů k výstavbě protihlukových stěn k
minimalizaci nepříznivých vlivů záměru na volně žijící ptáky.
Při výstavbě protihlukových stěn je nutné vyloučit použití čirých materiálů (nebo průsvitných
materiálů se zabarvením). Tato skutečnost platí výrazněji při případném budování
protihlukových stěn na mostních objektech. Důvodem této skutečnosti je to, že některé druhy
živočichů (ptáci) za specifických světelných podmínek nevnímají protihlukovou stěnu jako
překážku a nepřeletují ji, ale pokouší se prolétnout touto překážkou. V důsledku toho dochází
ke smrtelným zraněním ptáků.

Tyto skutečnosti jsou známé z vlastní zkušenosti autora

(případ výstavby protihlukové stěny na novém mostě přes řeku Bečvu v Přerově atp.). Toto
platí především pro druh ledńáček říční, kdy za snížených světelných podmínek i průsvitná
stěna může být pro tento druh, který se v území vyskytuje, nebezpečná. Tato skutečnost je
obecně popsána také v literatuře např Ochrana přírody 2009/1 roč.64 str. 32.
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Závěr
Současná vegetace zájmového území zahrnuje především synantropní společenstva a
umělé porosty (okrasné a užitkové zahrádky ap.), přirozená společenstva chybí. Celkově se
tedy jedná o území silně narušované člověkem s vysokým zastoupením synantropních a
invazních druhů rostlin.
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém území zjištěn výskyt ohroženého druhu
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka
2001). Seznam zjištěných druhů obsahuje celkem 387 vyšších rostlin (viz. PŘÍLOHA 1.
VÝSLEDKY BOTANICKÉHO PRŮZKUMU), z toho v nivě řeky Metuje a v břehovém porostu vodního
toku Zbečník bylo zaznamenáno celkem 191 taxonů vyšších rostlin
Z hlediska zoologického, obecné ochrany krajiny a územního systému ekologické
stability doporučuji řešení změnou vedení trasy biokoridori spojujícího biocentrum 5 a 6.
vyřešit současně nevyhovující stav tohoto prvku ÚSES. Jako nutný doplněk tohoto řešení je
v lučních partiích instalovat trvalé naváděcí

pásy, které navedou drobné živočichy do

průchodů pod silnicí. V uvedeném úseku doporučuji z těchto důvodů zbdovat 3 až 4
podchody pod komunikací. Takové podchody mohou při přívalových srážkách sloužit jako
propustky umožńující protékání vody pod komunakcí. Takové propustky nesmí být vybaveny
sedimentačními jímkami. Sedimentační jímky jsou pro drobné živočichy nebezpečné, protože
fungují jako pasti ze kterých není úniku.
Z hlediska druhové ochrany byly zjištěny v trase obchvatu

nebo jejím blízkém okolí

následující zoologické druhy:
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus) §
Vranka obecná (Cottus gobio) §
Ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)§
Ledňáček říční (Alcedo athis)§§
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)§
Netopýr vodní (Myotis daubentonni)§§
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)§
Vydra říční (Lutra lutra)§
Podmínky pro realizaci záměru spojené s omezením, nebo vyloučením vlivu na
uvedené zvláště chráněné živočichy jsou následující.:

Střevle potoční a vranka obecná. Pro tyto druhy nejsou stanoveny žádné zvláštní podmínky,
neboť populace těchto druhů se vyskytují proti proudu toku Metuje a nelze předpokládat
negativní vlivy spojené s provozem uvedené komunikace. V projektové dokumentaci nejsou
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uvedené taky zásahy do vodního toku, které by mohly mít negativní vliv na proudné úseky
nad záměrem (vzdouvací objekty).
Ještěrka živorodá. Při výstavbě mostu přes řeku Metuji a při výstavbě inundačního mostu,
omezit skrývky pouze na objekty nutné pro výstavbu těchto mostů. Neprovádět skrývku
v podmostí. Před zahájením zemních prací provést herpetologický průzkum a nalezené
jedince přenést mimo dosah zemních strojů v nivě Metuje.
Ledňáček říční. Na mostech přes vodní toky nepoužívat při realizaci protihlukových stěn,
svodidel a zábradlí průsvitné nebo lesklé materiály.

Vlaštovka obecná. Při výstavbě protihlukových stěn nepoužívat průsvitné nebo lesklé
materiály.

Netopýr vodní. V průběhu průzkumu předpokládané trasy nebyly zjištěny vhodné doupné
stromy pro přežívání letní kolonie tohoto druhu. Přesto doporučuji provádět kácení stromů
mimo vegetační období a v případě zjištění, že došlo k pokácení doupného stromu, přivolat
odbotníka, který určí, zda se nejednalo o dutinu vhodnou pro přežívání kolonie tohoto druhu.
V takovém případě je nutné nahradit doupný strom minimálně 3 kusy budek pro netopýry.

Veverka obecná. Druh, který dobře překonává překážky u vozovky. Z tohoto důvodu
prakticky nené možné omezit případný střed vozidel s migrujícími jedinci. Provádět kácení
stromů mimo vegetační období.
Vydra říční. Při výstavbě mostu přes řeku Metuji ponechat podmostí s rostlým břehem a
samotné podmostí neprovádět dlážděné, nebo sypané štěrkema le ponechat jej bez skrývky
v původním stavu. Mezi břehovou hranou a pilířem mostu ponechat volný prostor alespoň na
jednom břehu, tak aby vydra mohla přejít pod mostem po souši nikoliv jenom vodou.
Z předložené dokumentace vyplývá, že pod mostem takový prostor bude. V případě změny
parametrů mostu je třeba tuto skutečnost zohlednit.
Toto posouzení není biologickým hodnocením podle §67 zák. 114/92 Sb.
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Příloha č.1. Výsledky botanického průzkumu–botanický seznam rok 2008.

+
+
+

+

Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Aconitum plicatum Rechb.
Actinidia arguta (Sieb.et Zucc.) Miq.
Aegopodium podagraria L.
Aesculus hippocastanum L.
Agrostis canina L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Alchemilla glabra Neygenf.
Alchemilla glaucescens Wallr.
Alchemilla monticola Opiz
Alchemilla vulgaris L.
Allium cepa L.

+ Allium odorum f. tuberosum Roxb.
+ Allium porrum L.
+ Allium sativum L.
+ Allium schoenoprasum L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anagallis arvensis L.
Anemone nemorosa L.
+ Anethum graveolens L.
Angelica sylvestris L.
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Apera spica-venti (L.) P.B.
+ Apium graveolens var. rapaceum (Mill.) Gaudin
+ Aquilegia atrata Koch
+ Aquilegia vulgaris L.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis glabra (L.) Bernh.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Armoracia rusticana G., M. et Sch.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
+ Artemisia dracunculus L.
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javor mléč
javor klen
oměj šalamounek
aktinidie význačná
bršlice kozí noha
jírovec maďál
psineček psí
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
zběhovec plazivý
kontryhel lysý
kontryhel sivý
kontryhel pastvinný
kontryhel obecný
cibule kuchyňská
česnek vonný
(česnek vonnývelkokvětá forma)
pór zahradní
česnek kuchyňský
pažitka pobřežní
olše lepkavá
psárka luční
drchnička rolní
sasanka hajní
kopr vonný
děhel lesní
rmen rolní
tomka vonná
kerblík lesní
chundelka metlice
celer bulvový
orlíček černofialový
orlíček obecný
huseníček rolní
huseník lysý
(strmobýl lysý)
lopuch větší
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený pravý
pelyněk estragon
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+
+
+

+

Artemisia vulgaris L.
Asparagus officinalis L.
Asplenium ruta-muraria L.
Aster lanceolatus Willd.
Aster novae-angliae L.
Aster novi-belgii L.
Atriplex patula L.
Aubrieta x cultorum (Aubretia deltoidea) (L.) DC
Avena fatua L.
Avenula pratensis (L.) Dum. subsp. pratensis
Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Barbarea vulgaris R. Br. s. lat.
Bellis perennis L.

Betula pendula Roth.
Bidens frondosa L.
Brachypodium pinnatum (L.) P. B.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B.
Brasica napus L. subsp. napus
+ Brassica oleracea convar. gongylodes (L.) Markgr.
+ Brassica oleracea var. botrytis L.
+ Buxus sempervirens L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Caltha palustris L. s. lat.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Campanula patula L.
Campanula persicifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula rapunculus L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine pratensis L.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek
Carduus crispus L.
Carduus personata (L.) Jacq.
Carex brizoides L.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex hirta L.
Carex montana L.
Carex nigra (L.) Reichardt
Carum carvi L.
Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli
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pelyněk černobýl
chřest lékařský
sleziník routička
hvězdnice kopinatá
hvězdnice novoanglická
hvězdice novobelgická
lebeda rozkladitá
zahradní hybridy tařičky
oves hluchý
ovsíř luční pravý
ovsíř pýřitý
barborka obecná
sedmikráska obecná
(chudobka)
bříza bělokorá
dvouzubec černoplodý
válečka prapořitá
válečka lesní
brukev řepka olejka
kedluben
květák
zimostráz vždyzelený
třtina rákosovitá
třtina křovištní
blatouch bahenní
opletník plotní
zvonek rozkladitý
zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý
zvonek řepka
zvonek okrouhlolistý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice luční
řeřišničník Hallerův
bodlák kadeřavý
bodlák lopuchovitý
ostřice třeslicovitá
ostříce jarní
ostřice srstnatá
ostřice horská
ostřice obecná
kmín kořenný
chrpa luční úzkolistá
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+
+

+
+

Centaurea scabiosa L.
Cerastium arvense L. subsp. arvense
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cichorium intybus L. subsp. intybus
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Colchicum autumnale L.
Convonvulus arvensis L.
Conyza canadensis L.
Coreopsis lanceolata L.
Coreopsis tincoria Nutt.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Coronilla varia L.
Cortaderia selloana (J. A. Schultes et J. H. Schultes) A. et. Gr.
Corylus avellana L.
Crataegus L. spp.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis biennis L.
Cruciata glabra (L.) Ehrendf.

+ Cucumis sativus L.
+ Cucurbita pepo L.
+ Cucurbita pepo skupina Pepo
Dactylis glomerata L.
+ Dahlia pinnata Cav.
Daucus carota L. subsp. carota
+ Daucus carota subsp. sativus (Hoffm.) Schübl.et Martens
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
+ Dianthus plumarius hybride
Dryopteris filix- mas L. Schott
+ Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium ciliatum Rafin
Epilobium collinum C. C. Gmelin
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreber
Equisetum arvense L.
Erigeron acris L. s. str.
Erigeron annuus (L.) Pers. s. str.
Erodium cicutarium (L.) L´Hér.

50

chrpa čekánek
rožec rolní pravý
rožec obecný pravý
čekanka obecná pravá
pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
ocún jesenní
svlačec rolní
turanka kanadská
krásnoočko kopinaté
krásnoočko barevné
svída krvavá pravá
čičorka pestrá
kortaderie dvoudomá
líska obecná
hloh
hloh obecný
hloh jednosemenný
škarda dvouletá
svízelka lysá
(svízel jarní)
okurka setá
tykev obecná
tykev cuketa
srha laločnatá
jiřina zahradní
mrkev obecná pravá
mrkev obecná setá
metlice trsnatá
hvozdík
kapraď samec
štětinec laločnatý
ježatka kuří noha
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
vrbovka žlaznatá
vrbovka chlumní
vrbovka chlupatá
vrbovka malokvětá
přeslička rolní
turan ostrý
turan roční
pumpava obecná
(p. rozpuková)
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+
+

+
+
+

+
+
+

Erophila verna (L.) DC.
Erysimum cheiranthoides L.
Eupatorium cannabium L.
Euphorbia cyparissias L.
Fagus sylvatica L.
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Festuca ovina L. s. lat.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. s. lat.
Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Foeniculum vulgare Mill.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Fortsythia x intermedia Zabel
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Fritillaria imperialis L.
Fritillaria meleagris L.
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Galanthus nivalis L.
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Galinsoga parviflora Cav.
Galium album Mill. subsp. album
Galium aparine L.
Galium mollugo agg.
Galium pumilum Murray
Galium verum L. s. str.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium pratense L.
Geranium pyrenaicum Burm. fil.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Gnaphalium sylvaticum L.
Hedera helix L.
Helianthus annuus L.
Hemerocallis spp.
Heracleum sphondylium L. s. lat.
Hieracium lachenalii Suter
Hieracium murorum L.

osívka jarní
trýzel malokvětý
sadec konopáč
pryšec chvojka
buk lesní
opletka obecná
kostřava ovčí
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
tuženík jilmový
fenykl obecný
zlatice převislá
zlatice prostřední
jahodník obecný
krušina olšová
jasan ztepilý
řebčík královský
řebčík kostkovaný
křivatec žlutý
sněženka podsněžník
konopice pýřitá
konopice polní
pěťour maloúborný
svízel bílý pravý
svízel přítula
svízel povázka
svízel nízký
svízel syřišťový
kakost holubičí
kakost dlanitosečný
kakost luční
kakost pyrenejský
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vzplývavý
protěž lesní
břečťan popínavý
slunečnice rolní
denivka
bolševník obecný
jestřábník Lachenalův
jestřábník zední
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Holcus lanatus L.
Humulus lupulus L.
Hylotelephium maximum (L.) Holub
Hypericum perforatum L.
Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L. s.str.
Chenopodium polyspermum L.
+ Chrysanthemum L. spp.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens parviflora DC
Inula britanica L.
+ Juglans regia L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lapsana communis L.
Larix decidua Mill.
Lathyrus latifolius L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
+ Lavandula angustifolia Mill.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Lepidium ruderale L.
Leucanthemum vulgare agg.
+ Leucojum vernum L.
Ligustrum vulgare L.
Linaria vulgaris Mill.
Lolium multiflorum Lamk.
Lolium perenne L.
Lolium perenne x Lolium multiflorum
(Lolium hybridum Hausskn.)
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC. s. str.
Luzula pilosa (L.) Willd.

medyněk vlnatý
chmel otáčivý
rozchodník velký
třezalka tečkovaná
krabilice zápašná
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík mnohosemenný
listopadka
netýkavka žlaznatá
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
oman britský
ořech královský
sítina klubkatá
sítina rozkladitá
chrastavec rolní pravý
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka objímavá
hluchavka skvrnitá
hluchavka nachová
kapustka obecná
modřín opadavý
hrachor širolistý
hrachor luční
hrachor jarní
(lecha jarní)
levandule lékařská
máchelka podzimní
máchelka srstnatá olysalá
máchelka srstnatá pravá
řeřicha rumní
kopretina bílá
bledule jarní
ptačí zob obecný
lnice květel
jílek mnohokvětý
jílek vytrvalý
mezidruhový kříženec jílku
štírovník růžkatý
bika ladní
bika chlupatá
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+
+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Majorana hortensis Moench
Malus domestica Borkh.
Malva neglecta Wallr.
Matricaria discoidea DC.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L.
Melilotus albus Mill.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha arvensis L.
Mentha longifolia (L.) L.
Miscanthus sinensis N. J. Andersson
Mycelis muralis (L.) Dum.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis palustris agg.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Narcissus poëticus L.
Narcissus pseudonarcissus L.
Narcissus spp.
Nymphaea alba L.
Oenothera biennis L.
Oenothera pycnocarpa Atkinson et Bartletti
Papaver rhoeas L.
Papaver somniferum L.
Pastinaca sativa L. s. lat.
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
Petroselinum crispum convar. radicosum (Alef.) Danert
Phalaris arundinacea L.
Phaseolus vulgaris var. vulgaris L.
Phleum pratense L.
Physalis philadelphica Lam.
Pice omorica (Pančić) Purkyně
Picea abies (L.) Karsten
Picea pungens Engelm.
Picris hieracioides L.
Pimpinella major (L.) Huds.
Pimpinella saxifraga L.
Pinus mugo Turra
Pinus nigra Arnold
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karbinec evropský
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
majoránka zahradní
jabloň domácí
sléz přehlížený
heřmánek terčovitý
tolice dětelová
tolice setá (vojtěška)
komonice bílá
komonice lékařská
máta rolní
máta dlouholistá
ozdobnice čínská
mléčka zední
pomněnka rolní
pomněnka bahenní
křehkýš vodní
narcis bílý
narcis žlutý
narcis
leknín bílý
pupalka dvouletá
pupalka chicagská
mák vlčí
mák setý
pastinák setý
rdesno obojživelné
devětsil lékařský
petržel obecná
petržel kořenová
chrastice rákosovitá
fazol obecný popínavý
bojínek luční
mochyně dužnoplodá
smrk omorika
smrk ztepilý
smrk pichlavý
hořčík jestřábníkovitý
bedrník větší
bedrník obecný
borovice kleč (kosodřevina)
borovice černá
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+ Pinus strobus L.
Pinus sylvestris L.
+ Pisum sativum L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Plantago media agg.
Poa angustifolia L.
Poa annua L. subsp. annua
Poa palustris L. subsp. palustris
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Polygonum arenastrum Bor.
Polygonum aviculare agg.
Polygonum lapathifolia L.
Populus alba L.
+ Populus nigra L. cv. "Italica"
Populus tremula L.
+ Populus x canadensis Moench
+ Populus x canadensis Moench cv. "Serotina"
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel

borovice vejmutovka
borovice lesní
hrách setý
jitrocel kopinatý
jitrocel větší pravý
jitrocel prostřední
lipnice úzkolistá
lipnice roční pravá
lipnice bahení pravá
lipnice luční
lipnice luční
truskavec obecný
truskavec ptačí
rdesno blešník
topol bílý (linda)
topol černý
topol osika
topol kanadský
topol kanadský
mochna husí
mochna nátržník
mochna křovitá
(mochnovec křovitý)
mochna jarní
prvosenka vyšší
černohlávek obecný
třešeň ptačí
třešeň višeň (višeň)
slivoň švestka (švestka)
slivoň obecná (slíva)
střemcha obecná pravá
trnka obecná
plícník lékařský
hrušeň obecná
dub letní
dub letní
pryskyřník prudký pravý
pryskyřník zlatožlutý
pryskyřník plazivý
ředkev ohnice
ředkev setá ředkvička
křídlatka japonská
škumpa orobincová

+ Potentilla fruticosa L.

+
+
+

+
+

+
+
+

Potentilla tabernaemontani Aschers.
Primula elatior (L.) Hill
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus insititia L.
Prunus padus L. subsp. padus
Prunus spinosa L.
Pulmonaria officinalis L.
Pyrus communis L.
Quercus robur L.
Quercus robur L. cv. "Fastigiata"
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Raphanus sativus kultivary skupiny Radicula
Reynoutria japonica Houtt. s. str.
Rhus hirta (L.) Sudw.

rybíz černý

+ Ribes nigrum L.
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rybíz červený
(meruzalka červená)

+ Ribes rubrum L.
Ribes uva-crispa L.
+ Robinia pseudacacia L.
Rosa canina L.
Rosa L. spp.
Rosa rugosa Thunb.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.
Rubus L. spp.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L. subsp. acetosella
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Sagina procumbens L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Salix viminalis L.
+ Salix x erythroflexuosa
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sanguisorba officinalis L.
+ Satureja hortensis L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia nodosa L.
Sedum acre L.
+ Sedum rupestre L. subsp. erectum t´Hart
Sedum sexangulare L.
+ Sempervilum tectorum L.
Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.
Setaria pumila (Poiret) R. et Sch.
Setaria viridis (L.) P. B. subsp. viridis
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet
Silene noctiflora L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Sinapis arvensis L.
Sisymbirum loeselii L.
Sisymbirum officinale (L.) Scop.
+ Solanum tuberosum L.
+ Solidago canadensis L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill.
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aria (L.) Crantz
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srstka angrešt
(angrešt, meruzalka srstka)
trnovník akát
růže šípková
růže
růže svraskalá
ostružník křovitý
ostružiník maliník (maliník)
ostružník
šťovík kyselý
šťovík menší pravý
šťovík kadeřavý
šťovík tupolistý
úrazník položený
vrba jíva
vrba křehká
vrba košíkářská
vrba červenokřivolaká
bez chebdí
bez černý
krvavec toten
saturejka zahradní
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
rozchodník ostrý
rozchodník suchomilný přímý
rozchodník tenkolistý
netřesk střešní
starček Fuchsův (s. vejčitý)
bér sivý
bér zelený pravý
silenka širolistá bílá
silenka noční
silenka nadmutá pravá
hořčice polní
hulevník Loeselův
hulevník lékařský
lilek brambor
zlatobýl kanadský
mléč rolní
mléč drsný
mléč zelinný
jeřáb muk
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+

+
+

+
+

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Spiraea x van houttei (Briot) Zabel
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphoricarpos albus (L.) Blake
Symphytum officinale L.
Syringa vulgaris L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Taxus baccata L.
Thlaspi arvense L.
Thuja occidentalis L.
Thymus pulegioides L.

+ Thymus vulgaris L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tragopogon orientalis L.
Trifolium arvense L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium medium L.
Trifolium pratense L. s. lat.
Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
Trisetum flavescens (L.) P. B.
+ Tulipa spp.
Tussilago farfara L.
Ulmus glabra Huds.
Urtica dioica L.
Verbascum densiflorum Bertol.
Verbascum thapsus L.
Veronica beccabunga L.
Veronica hederifolia L. s. str.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Veronica persica Poiret
Veronica polita Fries
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
Viola arvensis Murray
Viola odorata L.
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jeřáb ptačí pravý
tavolník van Houteův
ptačinec trávolistý
ptačinec velkokvětý
ptačinec prostřední
pámelník bílý
kostival lékařský
šeřík obecný
vratič obecný
pampeliška "lékařská"
tis červený
penízek rolní
zerav západní (túje)
mateřídouška vejčitá
mateřídouška obecná
(tymián)
lípa srdčitá
lípa velkolistá
kozí brada východní
jetel rolní
jetel zvrhlý
jetel inkarnát
jetel prostřední
jetel luční
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
tulipán
podběl lékařský
jilm horský
kopřiva dvoudomá
divizna sápovitá
divizna malokvětá
rozrazil potoční
rozrazil břečťanolistý
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
rozrazil perský
rozrazil lesklý
vikev ptačí
vikev plotní
vikev čtyřsemenná
violka rolní
violka vonná
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weigelie řůžová

+ Weigela florida (Bunge) DC

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.
s. lat.
s. str.
cv.
x
+

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)
– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie)
– kultivar, taxonomická jednotka nižší než druh, používá pro odrůdy,
tj. variety kulturních rostlin, které vznikly záměrným šlechtěním
– označení pro křížence (hybrid)8
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený

8

Pozn.: kříženci se v důsledku příznivého působení heteroze vyznačují větší životní
zdatností i vyšší užitkovostí
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Příloha č.2. Výsledky botanického průzkumu břehového porostu vodních toků.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Aegopodium podagraria L.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Achillea millefolium L.
Alchemilla vulgaris L. s. str.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alopecurus pratensis L.
Anemone nemorosa L.
Angelica sylvestris L.
Anthemis arvensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Armoracia rusticana G., M. et Sch.
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl et C. Presl subsp. elatius
Artemisia vulgaris L.
Barbarea vulgaris R. Br. s. lat.
Bellis perennis L.
Betula pendula Roth.
Bidens frondosa L.
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. B.
Brasica napus L. subsp. napus
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Caltha palustris L. s. lat.
Campanula persicifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine pratensis L.
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek
Carex brizoides L.
Carex hirta L.
Carex nigra (L.) Reichardt
Centaurea jacea agg.
Cerastium arvense L. subsp. arvense
Cerastium holosteoides Fries subsp. triviale (Spenner) Möschl
Cichorium intybus L. subsp. intybus
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javor mléč
javor klen
bršlice kozí noha
psineček obecný
psineček výběžkatý
řebříček obecný
kontryhel ostrolaločný
(k. obecný)
olše lepkavá
psárka luční
sasanka hajní
děhel lesní
rmen rolní
tomka vonná
kerblík lesní
lopuch větší
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený pravý
pelyněk černobýl
barborka obecná
sedmikráska obecná
(chudobka)
bříza bělokorá
dvouzubec černoplodý
válečka lesní
brukev řepka olejka
třtina rákosovitá
třtina křovištní
blatouch bahenní
zvonek broskvolistý
zvonek řepkovitý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice luční
řeřišničník Hallerův
ostřice třeslicovitá
ostřice srstnatá
ostřice obecná
chrpa luční
rožec rolní pravý
rožec obecný pravý
čekanka obecná pravá
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Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) P. B.
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Epilobium angustifolium L.
Epilobium ciliatum Rafin
Epilobium collinum C. C. Gmelin
Epilobium hirsutum L.
Epilobium parviflorum Schreber
Equisetum arvense L.
Erigeron acris L. s. str.
Eupatorium cannabium L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L. s. lat.
Ficaria verna Huds. subsp. bulbifera
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Galium aparine L.
Galium mollugo agg.
Galium verum L. s. str.
Geranium pratense L.
Geranium robertianum L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium

pcháč oset
pcháč zelinný
pcháč obecný
ocún jesenní
svlačec rolní
svída krvavá pravá
líska obecná
hloh
škarda dvouletá
svízelka lysá
(svízel jarní)
srha laločnatá
metlice trsnatá
ježatka kuří noha
pýr plazivý
vrbovka úzkolistá
vrbovka žlaznatá
vrbovka chlumní
vrbovka chlupatá
vrbovka malokvětá
přeslička rolní
turan ostrý
sadec konopáč
kostřava luční
kostřava červená
orsej jarní hlíznatý
tuženík jilmový
jahodník obecný
krušina olšová
jasan ztepilý
křivatec žlutý
konopice pýřitá
konopice polní
svízel přítula
svízel povázka
svízel syřišťový
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
bolševník obecný pravý

Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Hieracium murorum L.
Hypericum perforatum L.

zblochan vzplývavý
jestřábník zední
třezalka tečkovaná

Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium oleraceum (L.) Scop
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Colchicum autumnale L.
Convonvulus arvensis L.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Corylus avellana L.
Crataegus L. spp.
Crepis biennis L.
Cruciata glabra (L.) Ehrendf.
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Chaerophyllum aromaticum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium album L. s. str.
Impatiens glandulifera Royle
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens parviflora DC
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Knautia arvensis (L.) Coulter subsp. arvensis
Lactuca serriola L.
Lamium album L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Larix decidua Mill.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L. subsp. glabratus (Koch) Holub

krabilice zápašná
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
merlík bílý
netýkavka žlaznatá
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
sítina klubkatá
sítina rozkladitá
chrastavec rolní pravý
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka skvrnitá
kapustka obecná
modřín opadavý
hrachor luční
hrachor jarní
(lecha jarní)
máchelka podzimní
máchelka srstnatá
olysalá

Ligustrum vulgare L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Luzula campestris (L.) DC. s. str.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Medicago lupulina L.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha arvensis L.
Mentha longifolia (L.) L.
Myosotis palustris agg.
Pastinaca sativa L. s. lat.

máchelka srstnatá
pravá
ptačí zob obecný
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
bika ladní
karbinec evropský
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
tolice dětelová
komonice lékařská
máta rolní
máta dlouholistá
pomněnka bahenní
pastinák setý

Myosoton aquaticum (L.) Moench
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Petasites hybridus (L.) G., M. et Sch.
Phalaris arundinacea L.
Phleum pratense L.
Picea abies (L.) Karsten
Picris hieracioides L.

křehkýš vodní
rdesno obojživelné
devětsil lékařský
chrastice rákosovitá
bojínek luční
smrk ztepilý
hořčík jestřábníkovitý

Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
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Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Plantago media agg.
Poa angustifolia L.
Poa annua L. subsp. annua
Poa palustris L. subsp. palustris
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Populus nigra L. cv. "Italica"
Populus tremula L.
+ Populus x canadensis Moench
Potentilla anserina L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Primula elatior (L.) Hill
Prunella vulgaris L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus padus L. subsp. padus
Quercus robur L.
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus auricomus agg.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
+ Reynoutria japonica Houtt. s. str.
Rosa L. spp.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.
Rumex acetosa L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Salix viminalis L.
+ Salix x erythroflexuosa
Sambucus nigra L.
Scirpus sylvaticus L.
Scrophularia nodosa L.
Senecio ovatus (G., M. et Sch.) Willd.
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.) Greuter et Burdet
Sinapis arvensis L.
+ Solidago canadensis L.
Sonchus arvensis L.
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borovice lesní
jitrocel kopinatý
jitrocel větší pravý
jitrocel prostřední
lipnice úzkolistá
lipnice roční pravá
lipnice bahení pravá
lipnice luční
lipnice luční
topol černý
topol osika
topol kanadský
mochna husí
mochna nátržník
prvosenka vyšší
černohlávek obecný
třešeň ptačí
střemcha obecná pravá
dub letní
pryskyřník prudký pravý
pryskyřník zlatožlutý
pryskyřník plazivý
ředkev ohnice
křídlatka japonská
růže
ostružník křovitý
ostružiník maliník
(maliník)
šťovík kyselý
šťovík kadeřavý
šťovík tupolistý
vrba jíva
vrba křehká
vrba košíkářská
vrba červenokřivolaká
bez černý
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
starček Fuchsův
(s. vejčitý)
silenka širolistá bílá
hořčice polní
zlatobýl kanadský
mléč rolní
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Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
+ Symphoricarpos albus (L.) Blake
Symphytum officinale L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štěpánek
Thlaspi arvense L.
+ Thuja occidentalis L.
Tilia cordata Mill.
Trifolium hybridum L.
Trifolium medium L.
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Trifolium repens L.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
Trisetum flavescens (L.) P. B.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Verbascum thapsus L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica officinalis L.
Vicia cracca L.

jeřáb ptačí pravý
ptačinec trávolistý
ptačinec velkokvětý
ptačinec prostřední
pámelník bílý
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška "lékařská"
penízek rolní
zerav západní
(túje)
lípa srdčitá
jetel zvrhlý
jetel prostřední
jetel luční pravý
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
podběl lékařský
kopřiva dvoudomá
divizna malokvětá
rozrazil potoční
rozrazil rezekvítek
rozrazil lékařský
vikev ptačí

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.
s. lat.
s. str.
cv.
x
+

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)
– sensu lato, taxon uvažován v širším pojetí
– sensu stricto, taxon uvažován v užším pojetí (drobný druh nebo
typová subspecie)
– kultivar, taxonomická jednotka nižší než druh, používá pro odrůdy,
tj. variety kulturních rostlin, které vznikly záměrným šlechtěním
– označení pro křížence (hybrid)9
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený

9

Pozn.: kříženci se v důsledku příznivého působení heteroze vyznačují větší životní
zdatností i vyšší užitkovostí
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Příloha č.3 Výsledky dendrologického průzkumu–dendrologický seznam.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
+ Aesculus hippocastanum L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Betula pendula Roth.
+ Buxus sempervirens L.
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea
Corylus avellana L.
+ Crataegus L. spp.
Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Crataegus monogyna Jacq.
Fagus sylvatica L.
+ Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
+ Fortsythia x intermedia Zabel
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
+ Juglans regia L.
Larix decidua Mill.
Ligustrum vulgare L.
+ Malus domestica Borkh.
+ Pice omorica (Pančić) Purkyně
Picea abies (L.) Karsten
+ Picea pungens Engelm.

javor mléč
javor klen
jírovec maďál
olše lepkavá
bříza bělokorá
zimostráz vždyzelený
svída krvavá pravá
líska obecná
hloh
hloh obecný
hloh jednosemenný
buk lesní

+ Pinus mugo Turra
+ Pinus nigra Arnold
+ Pinus strobus L.
Pinus sylvestris L.
Populus alba L.
+ Populus nigra L. cv. "Italica"
Populus tremula L.
+ Populus x canadensis Moench
+ Populus x canadensis Moench cv. "Serotina"
+ Potentilla fruticosa L.
Prunus avium (L.) L.
+ Prunus cerasus L.
+ Prunus domestica L.
+ Prunus insititia L.
Prunus padus L. subsp. padus
Prunus spinosa L.
+ Pyrus communis L.
Quercus robur L.

zlatice převislá
zlatice prostřední
krušina olšová
jasan ztepilý
ořech královský
modřín opadavý
ptačí zob obecný
jabloň domácí
smrk omorika
smrk ztepilý
smrk pichlavý
borovice kleč
(kosodřevina)
borovice černá
borovice vejmutovka
borovice lesní
topol bílý (linda)
topol černý
topol osika
topol kanadský
topol kanadský
mochna křovitá
(mochnovec křovitý)
třešeň ptačí
třešeň višeň (višeň)
slivoň švestka (švestka)
slivoň obecná (slíva)
střemcha obecná pravá
trnka obecná
hrušeň obecná
dub letní
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+
+
+
+

Quercus robur L. cv. "Fastigiata"
Reynoutria japonica Houtt. s. str.
Rhus hirta (L.) Sudw.
Ribes nigrum L.

dub letní
křídlatka japonská
škumpa orobincová
rybíz černý
rybíz červený
(meruzalka červená)

+ Ribes rubrum L.

srstka angrešt (angrešt,
meruzalka srstka)
trnovník akát
růže šípková
růže
růže svraskalá
ostružník křovitý
ostružiník maliník
(maliník)
ostružník
vrba jíva
vrba křehká
vrba červenokřivolaká
bez chebdí
vrba košíkářská
bez černý
jeřáb muk
jeřáb ptačí pravý
tavolník van Houteův
pámelník bílý
šeřík obecný
tis červený
zerav západní (túje)
lípa srdčitá
lípa velkolistá
jilm horský
weigelie řůžová

Ribes uva-crispa L.
+ Robinia pseudacacia L.
Rosa canina L.
Rosa L. spp.
Rosa rugosa Thunb.
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus L.

+

+
+
+
+
+

+

Rubus L. spp.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Salix x erythroflexuosa
Sambucus ebulus L.
Salix viminalis L.
Sambucus nigra L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Spiraea x van houttei (Briot) Zabel
Symphoricarpos albus (L.) Blake
Syringa vulgaris L.
Taxus baccata L.
Thuja occidentalis L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Huds.
Weigela florida (Bunge) DC

POUŽITÉ ZKRATKY.
agg.
cv.
x
+

– skupina nedostatečně prozkoumaných taxonů (nezřídka drobných druhů)
– kultivar, taxonomická jednotka nižší než druh, používá pro odrůdy,
tj. variety kulturních rostlin, které vznikly záměrným šlechtěním
– označení pro křížence (hybrid)10
– druh často nepůvodní, pěstovaný v zahrádkách a parcích, výjimečně
zplaňující, v zájmovém území vysázený

10

Pozn.: kříženci se v důsledku příznivého působení heteroze vyznačují větší životní
zdatností i vyšší užitkovostí
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Příloha č.4. Výsledky inventarizace dřevinných prvků.
pořadové
číslo

obvod dřevin ve
výšce 130 cm nad
zemí (v cm)

druh dřeviny

1
2
3

Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Acer platanoides

4

Salix caprea, Reynoutria japonica,
Crataegus spp., Populus tremula,
Corylus avellana, Betula pendula,
Cerasus avium

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Malus domestica
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Salix caprea
Salix fragilis
Syringa vulgaris, Acer platanoides
Syringa vulgaris
Picea abies
Crataegus spp.
Crataegus spp.
Sambucus nigra
Malus domestica
Picea pungens
Betula pendula
Betula pendula

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

plocha
porostu
(v m2)

3 ks - 17-34
1 ks - 67
1 ks - 59
170
1 ks - 62
3 ks - 25-49
4 ks - 17-36
1 ks - 85
1 ks - 69
25
1 ks - 60
1 ks - 120
1 ks - 122
1 ks - 130
8
1 ks - 110
1 ks - 159
1 ks - 161
1 ks - 163

Thuja occidentalis, Weigela florida,
Potentilla fruticosa, Spiraea x van
houttei
Picea abies
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Larix decidua
Acer pseudoplatanus
Picea pungens
Picea abies
Salix x erythroflexuosa
Rhus hirta
Prunus domestica
Pyrus domestica
Malus domestica
Juglans regia
Prunus domestica
Prunus avium
Fraxinus excelsior
Prunus domestica
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24
1 ks - 162
8 ks - 70-97
3 ks - 112-117
5 ks - 149-168
3 ks - 135-152
1 ks - 160
1 ks - 153
1 ks - 50
1 ks - 62
1 ks - 150
1 ks - 140
1 ks - 113
1 ks - 117
3 ks - 98-123
3 ks - 110-123
1 ks - 160
8 ks - 120-134

Hronov - obchvat

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Pyrus communis
Picea abies
Acer pseudopaltanus
Picea abies
Fraxinus excelsior
Salix caprea
Picea abies
Populus tremula
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Corylus avellana, Reynoutria japonica,
Rosa spp., Populus tremula, Acer
platanoides, Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Sambucus nigra
Acer pseudoplatanus
Picea abies
Malus domestica
Sambucus nigra
Alnus glutinosa
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Alnus glutinosa
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer pseudoplatanus
Acer pseudopaltanus
Quercus robur
Tilia cordata
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Tilia cordata

1 ks - 126
12 ks - 62-98
20 ks - 21-85
13 ks - 24-56
38 ks - 29-99
32 ks - 30-76
38 ks - 45-79
41 ks - 56-119
30 ks - 42-89
49 ks - 30-96
320
1 ks - 97
6
1 ks - 85
36
1 ks - 87
4
1 ks - 240
1 ks - 220
1 ks - 150
1 ks - 175
1 ks - 158
1 ks - 160
1 ks - 200
1 ks - 265
1 ks - 173
1 ks - 204
1 ks - 225
1 ks - 168
1 ks - 210
1 ks - 200
1 ks - 360
1 ks - 220
1 ks - 130
1 ks - 132
1 ks - 123
1 ks - 210
1 ks - 184
1 ks - 245
1 ks - 203
1 ks - 251
1 ks - 190
1 ks - 225
1 ks - 177
1 ks - 221
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Tilia cordata
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Frangula alnus, Acer platanoides
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Symphoricarpos albus
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Symphoricarpos albus
Acer platanoides
Acer platanoides
Quercus robur cv. "Fastigiata"
Tilia cordata
Acer platanoides
Acer platanoides
Tilia cordata
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Tilia cordata
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Tilia cordata
Betula pendula
Symphoricarpos albus
Betula pendula
Acer pseudoplatanus
Rosa spp.
Betula pendula
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Acer platanoides
Salix fragilis
Pinus sylvestris
Pinus sylvestris
Robinia pseudacacia

1 ks - 232
1 ks - 176
60
1 ks - 172
1 ks - 221
1 ks - 250
1 ks - 266
1 ks - 162
1 ks - 250
1 ks - 259
36
1 ks - 261
1 ks - 192
120
1 ks - 130
1 ks - 88
1 ks - 215
1 ks - 230
1 ks - 108
1 ks - 220
1 ks - 270
1 ks - 271
1 ks - 230
1 ks - 223
1 ks - 301
1 ks - 230
1 ks - 215
1 ks - 92
1 ks - 310
1 ks - 320
1 ks - 217
1 ks - 170
20
1 ks - 177
1 ks - 230
16
1 ks - 148
1 ks - 200
1 ks - 174
1 ks - 162
1 ks - 270
1 ks - 120
1 ks - 67
1 ks - 163
1 ks - 122
4 ks - 19-23
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Ulmus glabra
Sambucus nigra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Ulmus glabra
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Picea abies
Sambucus nigra
Pinus nigra
Picea abies
Tilia cordata
Pinus nigra
Taxus baccata
Picea abies
Larix decidua
Larix decidua
Picea abies
Ulmus glabra
Picea abies
Pinus nigra
Larix decidua
Acer pseudoplatanus
Malus domestica
Prunus domestica
Prunus avium
Pyrus communis
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Populus tremula
Betula pendula

1 ks - 34
12
1 ks - 221
1 ks - 200
1 ks - 175
1 ks - 130
1 ks - 164
1 ks - 162
1 ks - 273
1 ks - 150
1 ks - 161
1 ks - 198
1 ks - 140
1 ks - 170
1 ks - 136
1 ks - 224
1 ks - 161
1 ks - 182
1 ks - 400
1 ks - 104
1 ks - 140
9
1 ks - 150
1 ks - 134
1 ks - 201
1 ks - 173
24
1 ks - 143
1 ks - 210
1 ks - 220
1 ks - 232
36
1 ks - 167
1 ks - 154
1 ks - 65
1 ks - 210
5 ks - 88-96
4 ks - 95-97
3 ks - 75-86
1 ks - 95
22 ks - 32-67
27 ks - 25-72
25 ks - 20-58
9 ks - 87-93
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173
174
175
176

177

178
179
180
181
182

Salix fragilis, Sx. caprea, Populus
tremula, Fraxinus excelsior, Betula
pendula, Sambucus nigra, Acer
pseudoplatanus, A. platanoides
Acer platanoides
Salix caprea
Populus tremula
Salix fragilis, Sx. caprea, Populus
tremula, Fraxinus excelsior, Betula
pendula, Sambucus nigra, Acer
pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Picea
abies, Rosa spp., Crataegus spp.
Salix caprea
Aesculus hippocastanum
Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra,
Betula pendula
Populus tremula
Salix fragilis
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250
3 ks - 74-110
34 ks - 20-94
29 ks - 20-58

270

3 ks - 35-72
1 ks - 112
40
5 ks - 35-98
7 ks - 42-58
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PŘÍLOHA Č. 5.Základní protokoly o ohodnocení aktivní části porostu dřevin.
Tyto protokoly jsou zpracovány na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
"Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les". Tato Metodika byla doporučena k používání
všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení.
LOKALIZACE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt:II/303 Hronov – obchvat ,
Katastr: Hronov
Plocha: Jiráskovy sady
Nadmořská výška:364 m n. m.
Strom č. 54
DRUH: Sambucus nigra L.
bez černý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_4.0 m _Výška porostu:_2.0 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_kulovitá m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_8_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_23_ Kč_Základní cena porostu:_180_ Kč_% dle ind.překryvnosti:_
%_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_180_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_180_ Kč_
Strom č. 55
DRUH: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
olše lepkavá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_76 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 728_.2 m _Skutečný objem koruny:_753_.98 m _- ideální/skutečný:_43_.63 %_Základní cena
dřeviny:_382 500_ Kč_- dle objemu koruny:_166 885_ Kč_- dle stavu stromu:_158 540_ Kč_- dle ořezání koruny:_155 369_
Kč_3 171 Kč__- dle stavu prostředí:_155 369_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_155 369_ Kč_
Strom č. 56
DRUH: Fagus sylvatica L.
buk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_70 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 015_.62 m _Skutečný objem koruny:_923_.63 m _- ideální/skutečný:_45_.85 %_Základní cena
dřeviny:_704 774_ Kč_- dle objemu koruny:_323 138_ Kč_- dle stavu stromu:_306 981_ Kč_- dle ořezání koruny:_279 351_
Kč_27 630 Kč__- dle stavu prostředí:_279 351_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_279 351_ Kč_
Strom č. 57
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_48 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.5 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 266_.51 m _Skutečný objem koruny:_570_.20 m _- ideální/skutečný:_45_.6 %_Základní cena
dřeviny:_436 730_ Kč_- dle objemu koruny:_196 790_ Kč_- dle stavu stromu:_157 433_ Kč_- dle ořezání koruny:_138 542_
Kč_18 891 Kč__- dle stavu prostředí:_138 542_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_138 542_ Kč_
Strom č. 58
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_56 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.0 m_Výška koruny:_4.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 588_.88 m _Skutečný objem koruny:_209_.44 m _- ideální/skutečný:_13_.19 %_Základní cena
dřeviny:_550 751_ Kč_- dle objemu koruny:_72 644_ Kč_- dle stavu stromu:_58 115_ Kč_- dle ořezání koruny:_52 886_ Kč_5
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229 Kč__- dle stavu prostředí:_52 886_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_52 886_ Kč_
Strom č. 59
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_50 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti : dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 351_.84 m _Skutečný objem koruny:_603_.19 m _- ideální/skutečný:_44_.65 %_Základní cena
dřeviny:_465 629_ Kč_- dle objemu koruny:_207 902_ Kč_- dle stavu stromu:_166 322_ Kč_- dle ořezání koruny:_159 669_
Kč_6 653 Kč__- dle stavu prostředí:_159 669_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_159 669_ Kč_
Strom č. 60
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_51 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.0 m_Výška koruny:_3.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 392_.42 m _Skutečný objem koruny:_307_.88 m _- ideální/skutečný:_22_.11 %_Základní cena
dřeviny:_479 815_ Kč_- dle objemu koruny:_106 088_ Kč_- dle stavu stromu:_84 870_ Kč_- dle ořezání koruny:_74 687_
Kč_10 183 Kč__- dle stavu prostředí:_74 687_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_74 687_ Kč_
Strom č. 61
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_64 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.3 m_Výška koruny:_10.5 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1
- mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 853_.31 m _Skutečný objem koruny:_872_.83 m _- ideální/skutečný:_47_.10 %_Základní cena
dřeviny:_646 409_ Kč_- dle objemu koruny:_304 459_ Kč_- dle stavu stromu:_243 567_ Kč_- dle ořezání koruny:_243 567_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_243 567_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_243 567_ Kč_
Strom č. 62
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_84 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.2 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_3 228_.38 m _Skutečný objem koruny:_885_.60 m _- ideální/skutečný:_27_.43 %_Základní cena
dřeviny:_822 769_ Kč_- dle objemu koruny:_225 686_ Kč_- dle stavu stromu:_214 403_ Kč_- dle ořezání koruny:_205 826_
Kč_8 577 Kč__- dle stavu prostředí:_205 826_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_205 826_ Kč_
Strom č. 63
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_55 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.0 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 551_.54 m _Skutečný objem koruny:_718_.38 m _- ideální/skutečný:_46_.33 %_Základní cena
dřeviny:_338 031_ Kč_- dle objemu koruny:_156 609_ Kč_- dle stavu stromu:_148 779_ Kč_- dle ořezání koruny:_142 828_
Kč_5 951 Kč__- dle stavu prostředí:_142 828_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_142 828_ Kč_
Strom č. 64
DRUH: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
olše lepkavá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_65 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.0 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_ _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 728_.2 m _Skutečný objem koruny:_366_.52 m _- ideální/skutečný:_21_.21 %_Základní cena
dřeviny:_382 500_ Kč_- dle objemu koruny:_81 128_ Kč_- dle stavu stromu:_64 904_ Kč_- dle ořezání koruny:_62 307_ Kč_2
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597 Kč__- dle stavu prostředí:_62 307_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_62 307_ Kč_
Strom č. 65
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_72 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_2 - zřetelně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 062_.80 m _Skutečný objem koruny:_603_.19 m _- ideální/skutečný:_29_.26 %_Základní cena
dřeviny:_725 114_ Kč_- dle objemu koruny:_212 168_ Kč_- dle stavu stromu:_169 736_ Kč_- dle ořezání koruny:_134 091_
Kč_35 645 Kč__- dle stavu prostředí:_134 091_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_134 091_ Kč_
Strom č. 66
DRUH: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
olše lepkavá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_54 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 512_.30 m _Skutečný objem koruny:_452_.39 m _- ideální/skutečný:_29_.91 %_Základní cena
dřeviny:_329 137_ Kč_- dle objemu koruny:_98 444_ Kč_- dle stavu stromu:_93 521_ Kč_- dle ořezání koruny:_87 910_ Kč_5
611 Kč__- dle stavu prostředí:_87 910_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_87 910_ Kč_
Strom č. 67
DRUH: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
olše lepkavá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_67 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 728_.2 m _Skutečný objem koruny:_452_.39 m _- ideální/skutečný:_26_.18 %_Základní cena
dřeviny:_382 500_ Kč_- dle objemu koruny:_100 139_ Kč_- dle stavu stromu:_95 132_ Kč_- dle ořezání koruny:_89 424_ Kč_5
708 Kč__- dle stavu prostředí:_89 424_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_89 424_ Kč_
Strom č. 68
DRUH: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
olše lepkavá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_64 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 728_.2 m _Skutečný objem koruny:_678_.59 m _- ideální/skutečný:_39_.27 %_Základní cena
dřeviny:_382 500_ Kč_- dle objemu koruny:_150 208_ Kč_- dle stavu stromu:_142 697_ Kč_- dle ořezání koruny:_134 136_
Kč_8 561 Kč__- dle stavu prostředí:_134 136_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_134 136_ Kč_
Strom č. 69
DRUH: Fagus sylvatica L.
buk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_115 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_13.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_888 764_ Kč_- dle
objemu koruny:_533 259_ Kč_- dle stavu stromu:_506 597_ Kč_- dle ořezání koruny:_506 597_ Kč_0 Kč__- dle stavu
prostředí:_506 597_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_506 597_ Kč_
Strom č. 70
DRUH: Fagus sylvatica L.
buk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_70 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_8.0 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 015_.62 m _Skutečný objem koruny:_1 072_.33 m _- ideální/skutečný:_53_.23 %_Základní cena
dřeviny:_704 774_ Kč_- dle objemu koruny:_375 152_ Kč_- dle stavu stromu:_356 393_ Kč_- dle ořezání koruny:_340 355_
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Kč_16 038 Kč__- dle stavu prostředí:_340 355_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_340 355_ Kč_
Strom č. 71
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_41 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.3 m_Výška koruny:_4.5 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_951_.82 m _Skutečný objem koruny:_374_.7 m _- ideální/skutečný:_39_.34 %_Základní cena
dřeviny:_335 583_ Kč_- dle objemu koruny:_132 019_ Kč_- dle stavu stromu:_105 615_ Kč_- dle ořezání koruny:_99 279_
Kč_6 336 Kč__- dle stavu prostředí:_99 279_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_99 279_ Kč_
Strom č. 72
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_42 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_5.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_997_.66 m _Skutečný objem koruny:_376_.99 m _- ideální/skutečný:_37_.83 %_Základní cena
dřeviny:_350 033_ Kč_- dle objemu koruny:_132 417_ Kč_- dle stavu stromu:_105 935_ Kč_- dle ořezání koruny:_99 578_
Kč_6 357 Kč__- dle stavu prostředí:_99 578_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_99 578_ Kč_
Strom č. 73
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_39 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.5 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_859_.13 m _Skutečný objem koruny:_380_.13 m _- ideální/skutečný:_44_.25 %_Základní cena
dřeviny:_308 032_ Kč_- dle objemu koruny:_136 305_ Kč_- dle stavu stromu:_109 044_ Kč_- dle ořezání koruny:_89 417_
Kč_19 627 Kč__- dle stavu prostředí:_89 417_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_89 417_ Kč_
Strom č. 74
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_67 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.0 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 938_.81 m _Skutečný objem koruny:_718_.38 m _- ideální/skutečný:_37_.7 %_Základní cena
dřeviny:_675 592_ Kč_- dle objemu koruny:_250 441_ Kč_- dle stavu stromu:_200 354_ Kč_- dle ořezání koruny:_188 332_
Kč_12 022 Kč__- dle stavu prostředí:_188 332_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_188 332_ Kč_
Strom č. 75
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_59 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_8.5 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 694_.38 m _Skutečný objem koruny:_640_.89 m _- ideální/skutečný:_37_.82 %_Základní cena
dřeviny:_593 314_ Kč_- dle objemu koruny:_224 390_ Kč_- dle stavu stromu:_179 512_ Kč_- dle ořezání koruny:_168 741_
Kč_10 771 Kč__- dle stavu prostředí:_168 741_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_168 741_ Kč_
Strom č. 76
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_78 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_5.3 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_ _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_3 077_.29 m _Skutečný objem koruny:_647_.15 m _- ideální/skutečný:_21_.3 %_Základní cena
dřeviny:_786 134_ Kč_- dle objemu koruny:_165 323_ Kč_- dle stavu stromu:_132 260_ Kč_- dle ořezání koruny:_132 260_
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Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_132 260_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_132 260_ Kč_
Strom č. 77
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_65 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.1 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 641_.37 m _Skutečný objem koruny:_857_.26 m _- ideální/skutečný:_32_.46 %_Základní cena
dřeviny:_656 136_ Kč_- dle objemu koruny:_212 983_ Kč_- dle stavu stromu:_202 334_ Kč_- dle ořezání koruny:_184 124_
Kč_18 210 Kč__- dle stavu prostředí:_184 124_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_184 124_ Kč_
Strom č. 78
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_80 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_ _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 222_.81 m _Skutečný objem koruny:_753_.98 m _- ideální/skutečný:_33_.94 %_Základní cena
dřeviny:_806 474_ Kč_- dle objemu koruny:_273 717_ Kč_- dle stavu stromu:_260 030_ Kč_- dle ořezání koruny:_236 628_
Kč_23 402 Kč__- dle stavu prostředí:_236 628_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_236 628_ Kč_
Strom č. 79
DRUH: Quercus robur L.
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_61 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 761_.72 m _Skutečný objem koruny:_527_.79 m _- ideální/skutečný:_29_.98 %_Základní cena
dřeviny:_617 227_ Kč_- dle objemu koruny:_185 045_ Kč_- dle stavu stromu:_175 793_ Kč_- dle ořezání koruny:_170 519_
Kč_5 274 Kč__- dle stavu prostředí:_170 519_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_170 519_ Kč_
Strom č. 80
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_72 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.2 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 062_.80 m _Skutečný objem koruny:_644_.7 m _- ideální/skutečný:_31_.24 %_Základní cena
dřeviny:_725 114_ Kč_- dle objemu koruny:_226 526_ Kč_- dle stavu stromu:_215 199_ Kč_- dle ořezání koruny:_202 286_
Kč_12 913 Kč__- dle stavu prostředí:_202 286_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_202 286_ Kč_
Strom č. 81
DRUH: Quercus robur L. cv. "Fastigiata"
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_56 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_2.7 m_Výška koruny:_12.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1
- mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 588_.88 m _Skutečný objem koruny:_183_.22 m _- ideální/skutečný:_11_.54 %_Základní cena
dřeviny:_550 751_ Kč_- dle objemu koruny:_63 556_ Kč_- dle stavu stromu:_50 846_ Kč_- dle ořezání koruny:_50 846_ Kč_0
Kč__- dle stavu prostředí:_50 846_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_50 846_ Kč_
Strom č. 82
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_70 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 015_.62 m _Skutečný objem koruny:_678_.59 m _- ideální/skutečný:_33_.68 %_Základní cena
dřeviny:_704 774_ Kč_- dle objemu koruny:_237 368_ Kč_- dle stavu stromu:_225 500_ Kč_- dle ořezání koruny:_218 734_
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Kč_6 766 Kč__- dle stavu prostředí:_218 734_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_218 734_ Kč_
Strom č. 83
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_74 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 106_.94 m _Skutečný objem koruny:_753_.98 m _- ideální/skutečný:_35_.80 %_Základní cena
dřeviny:_745 454_ Kč_- dle objemu koruny:_266 873_ Kč_- dle stavu stromu:_253 528_ Kč_- dle ořezání koruny:_245 923_
Kč_7 605 Kč__- dle stavu prostředí:_245 923_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_245 923_ Kč_
Strom č. 84
DRUH: Quercus robur L. cv. "Fastigiata"
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_56 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_2.6 m_Výška koruny:_10.5 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_3 - výrazně zhoršený
_Vitalita:_2 - zřetelně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle
roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 588_.88 m _Skutečný objem koruny:_148_.66 m _- ideální/skutečný:_9_.36 %_Základní cena
dřeviny:_550 751_ Kč_- dle objemu koruny:_51 550_ Kč_- dle stavu stromu:_30 931_ Kč_- dle ořezání koruny:_30 931_ Kč_0
Kč__- dle stavu prostředí:_30 931_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_30 931_ Kč_
Strom č. 85
DRUH: Frangula alnus L., Acer platanoides L.
krušina olšová, javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_60.0 m _Výška porostu:_2.0 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_zaoblená m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_120_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_34_ Kč_Základní cena porostu:_4 050_ Kč_% dle
ind.překryvnosti:_ %_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_4 050_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_4 050_ Kč_
Strom č. 86
DRUH: Quercus robur L. cv. "Fastigiata"
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_55 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_2.6 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 551_.54 m _Skutečný objem koruny:_141_.58 m _- ideální/skutečný:_9_.13 %_Základní cena
dřeviny:_536 564_ Kč_- dle objemu koruny:_48 989_ Kč_- dle stavu stromu:_46 539_ Kč_- dle ořezání koruny:_46 539_ Kč_0
Kč__- dle stavu prostředí:_46 539_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_46 539_ Kč_
Strom č. 87
DRUH: Quercus robur L.
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_70 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 015_.62 m _Skutečný objem koruny:_753_.98 m _- ideální/skutečný:_37_.43 %_Základní cena
dřeviny:_704 774_ Kč_- dle objemu koruny:_263 797_ Kč_- dle stavu stromu:_250 607_ Kč_- dle ořezání koruny:_250 607_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_250 607_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_250 607_ Kč_
Strom č. 88
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_80 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 222_.81 m _Skutečný objem koruny:_923_.63 m _- ideální/skutečný:_41_.57 %_Základní cena
dřeviny:_508 498_ Kč_- dle objemu koruny:_211 383_ Kč_- dle stavu stromu:_200 815_ Kč_- dle ořezání koruny:_194 789_
Kč_6 026 Kč__- dle stavu prostředí:_194 789_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_194 789_ Kč_
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Strom č. 89
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_85 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.3 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_3 251_.0 m _Skutečný objem koruny:_914_.39 m _- ideální/skutečný:_28_.13 %_Základní cena
dřeviny:_826 844_ Kč_- dle objemu koruny:_232 592_ Kč_- dle stavu stromu:_220 961_ Kč_- dle ořezání koruny:_207 702_
Kč_13 259 Kč__- dle stavu prostředí:_207 702_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_207 702_ Kč_
Strom č. 90
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_52 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_4.0 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 433_.21 m _Skutečný objem koruny:_368_.61 m _- ideální/skutečný:_25_.72 %_Základní cena
dřeviny:_494 003_ Kč_- dle objemu koruny:_127 058_ Kč_- dle stavu stromu:_101 646_ Kč_- dle ořezání koruny:_92 498_
Kč_9 148 Kč__- dle stavu prostředí:_92 498_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_92 498_ Kč_
Strom č. 91
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_80 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.3 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 222_.81 m _Skutečný objem koruny:_831_.27 m _- ideální/skutečný:_37_.41 %_Základní cena
dřeviny:_508 498_ Kč_- dle objemu koruny:_190 229_ Kč_- dle stavu stromu:_180 718_ Kč_- dle ořezání koruny:_180 718_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_180 718_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_180 718_ Kč_
Strom č. 92
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_83 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.5 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 271_.42 m _Skutečný objem koruny:_973_.37 m _- ideální/skutečný:_42_.85 %_Základní cena
dřeviny:_516 195_ Kč_- dle objemu koruny:_221 189_ Kč_- dle stavu stromu:_210 130_ Kč_- dle ořezání koruny:_201 724_
Kč_8 406 Kč__- dle stavu prostředí:_201 724_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_201 724_ Kč_
Strom č. 93
DRUH: Symphoricarpos albus (2L.) S.F.Blake
pámelník bílý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_36.0 m _Výška porostu:_1.5 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_kulovitá m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_54_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_23_ Kč_Základní cena porostu:_1 215_ Kč_% dle ind.překryvnosti:_
%_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_1 215_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_1 215_ Kč_
Strom č. 94
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_83 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 271_.42 m _Skutečný objem koruny:_923_.63 m _- ideální/skutečný:_40_.66 %_Základní cena
dřeviny:_516 195_ Kč_- dle objemu koruny:_209 885_ Kč_- dle stavu stromu:_199 391_ Kč_- dle ořezání koruny:_199 391_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_199 391_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_199 391_ Kč_
Strom č. 95
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DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_61 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 761_.72 m _Skutečný objem koruny:_678_.59 m _- ideální/skutečný:_38_.54 %_Základní cena
dřeviny:_617 227_ Kč_- dle objemu koruny:_237 879_ Kč_- dle stavu stromu:_225 986_ Kč_- dle ořezání koruny:_201 580_
Kč_24 406 Kč__- dle stavu prostředí:_201 580_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_201 580_ Kč_
Strom č. 96
DRUH: Symphoricarpos albus (2L.) S.F.Blake
pámelník bílý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_120.0 m _Výška porostu:_1.5 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_kulovitá m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_180_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_23_ Kč_Základní cena porostu:_4 050_ Kč_% dle
ind.překryvnosti:_ %_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_4 050_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_4 050_ Kč_
Strom č. 97
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_41 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_951_.82 m _Skutečný objem koruny:_452_.39 m _- ideální/skutečný:_47_.58 %_Základní cena
dřeviny:_335 583_ Kč_- dle objemu koruny:_159 671_ Kč_- dle stavu stromu:_151 688_ Kč_- dle ořezání koruny:_138 035_
Kč_13 653 Kč__- dle stavu prostředí:_138 035_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_138 035_ Kč_
Strom č. 98
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_28 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.3 m_Výška koruny:_2.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_395_.91 m _Skutečný objem koruny:_117_.66 m _- ideální/skutečný:_29_.79 %_Základní cena
dřeviny:_162 533_ Kč_- dle objemu koruny:_48 418_ Kč_- dle stavu stromu:_45 997_ Kč_- dle ořezání koruny:_45 997_ Kč_0
Kč__- dle stavu prostředí:_45 997_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_45 997_ Kč_
Strom č. 99
DRUH: Quercus robur L. cv. "Fastigiata"
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_69 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_2.0 m_Výška koruny:_14.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 990_.84 m _Skutečný objem koruny:_117_.29 m _- ideální/skutečný:_5_.89 %_Základní cena
dřeviny:_695 048_ Kč_- dle objemu koruny:_40 939_ Kč_- dle stavu stromu:_38 891_ Kč_- dle ořezání koruny:_38 891_ Kč_0
Kč__- dle stavu prostředí:_38 891_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_38 891_ Kč_
Strom č. 100
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_73 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.2 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 929_.82 m _Skutečný objem koruny:_885_.60 m _- ideální/skutečný:_30_.24 %_Základní cena
dřeviny:_735 284_ Kč_- dle objemu koruny:_222 350_ Kč_- dle stavu stromu:_211 232_ Kč_- dle ořezání koruny:_204 896_
Kč_6 336 Kč__- dle stavu prostředí:_204 896_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_204 896_ Kč_
Strom č. 101
DRUH: Acer platanoides L.

javor mléč
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------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_34 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.0 m_Výška koruny:_4.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_635_.40 m _Skutečný objem koruny:_209_.44 m _- ideální/skutečný:_32_.96 %_Základní cena
dřeviny:_242 519_ Kč_- dle objemu koruny:_79 934_ Kč_- dle stavu stromu:_75 938_ Kč_- dle ořezání koruny:_66 825_ Kč_9
113 Kč__- dle stavu prostředí:_66 825_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_66 825_ Kč_
Strom č. 102
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_70 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 015_.62 m _Skutečný objem koruny:_678_.59 m _- ideální/skutečný:_33_.68 %_Základní cena
dřeviny:_704 774_ Kč_- dle objemu koruny:_237 368_ Kč_- dle stavu stromu:_225 500_ Kč_- dle ořezání koruny:_198 441_
Kč_27 059 Kč__- dle stavu prostředí:_198 441_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_198 441_ Kč_
Strom č. 103
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_86 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.5 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 316_.20 m _Skutečný objem koruny:_796_.40 m _- ideální/skutečný:_34_.38 %_Základní cena
dřeviny:_830 918_ Kč_- dle objemu koruny:_285 669_ Kč_- dle stavu stromu:_271 386_ Kč_- dle ořezání koruny:_263 246_
Kč_8 140 Kč__- dle stavu prostředí:_263 246_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_263 246_ Kč_
Strom č. 104
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_86 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.7 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 316_.20 m _Skutečný objem koruny:_1 241_.77 m _- ideální/skutečný:_53_.61 %_Základní cena
dřeviny:_523 892_ Kč_- dle objemu koruny:_280 859_ Kč_- dle stavu stromu:_266 816_ Kč_- dle ořezání koruny:_258 811_
Kč_8 005 Kč__- dle stavu prostředí:_258 811_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_258 811_ Kč_
Strom č. 105
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_73 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.5 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 084_.24 m _Skutečný objem koruny:_707_.91 m _- ideální/skutečný:_33_.96 %_Základní cena
dřeviny:_735 284_ Kč_- dle objemu koruny:_249 703_ Kč_- dle stavu stromu:_199 762_ Kč_- dle ořezání koruny:_193 770_
Kč_5 992 Kč__- dle stavu prostředí:_193 770_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_193 770_ Kč_
Strom č. 106
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_71 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 039_.60 m _Skutečný objem koruny:_527_.79 m _- ideální/skutečný:_25_.89 %_Základní cena
dřeviny:_714 944_ Kč_- dle objemu koruny:_185 099_ Kč_- dle stavu stromu:_175 844_ Kč_- dle ořezání koruny:_160 018_
Kč_15 826 Kč__- dle stavu prostředí:_160 018_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_160 018_ Kč_
Strom č. 107
DRUH: Fraxinus excelsior L.

jasan ztepilý
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------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_96 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_8.0 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 436_.39 m _Skutečný objem koruny:_1 340_.42 m _- ideální/skutečný:_55_.2 %_Základní cena
dřeviny:_549 871_ Kč_- dle objemu koruny:_302 540_ Kč_- dle stavu stromu:_287 413_ Kč_- dle ořezání koruny:_281 664_
Kč_5 749 Kč__- dle stavu prostředí:_281 664_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_281 664_ Kč_
Strom č. 108
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_73 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_5.5 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 929_.82 m _Skutečný objem koruny:_696_.91 m _- ideální/skutečný:_23_.79 %_Základní cena
dřeviny:_735 284_ Kč_- dle objemu koruny:_174 924_ Kč_- dle stavu stromu:_139 939_ Kč_- dle ořezání koruny:_134 341_
Kč_5 598 Kč__- dle stavu prostředí:_134 341_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_134 341_ Kč_
Strom č. 109
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_69 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_5.8 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 793_.27 m _Skutečný objem koruny:_704_.56 m _- ideální/skutečný:_25_.22 %_Základní cena
dřeviny:_695 048_ Kč_- dle objemu koruny:_175 291_ Kč_- dle stavu stromu:_166 527_ Kč_- dle ořezání koruny:_159 867_
Kč_6 660 Kč__- dle stavu prostředí:_159 867_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_159 867_ Kč_
Strom č. 110
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_29 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.0 m_Výška koruny:_4.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_432_.88 m _Skutečný objem koruny:_209_.44 m _- ideální/skutečný:_48_.49 %_Základní cena
dřeviny:_176 321_ Kč_- dle objemu koruny:_85 498_ Kč_- dle stavu stromu:_81 223_ Kč_- dle ořezání koruny:_71 476_ Kč_9
747 Kč__- dle stavu prostředí:_71 476_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_71 476_ Kč_
Strom č. 111
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_99 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.7 m_Výška koruny:_11.5 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 465_.27 m _Skutečný objem koruny:_1 428_.4 m _- ideální/skutečný:_57_.93 %_Základní cena
dřeviny:_557 728_ Kč_- dle objemu koruny:_323 091_ Kč_- dle stavu stromu:_306 936_ Kč_- dle ořezání koruny:_294 658_
Kč_12 278 Kč__- dle stavu prostředí:_294 658_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_294 658_ Kč_
Strom č. 112
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_102 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_8.8 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 474_.28 m _Skutečný objem koruny:_1 459_.71 m _- ideální/skutečný:_59_.0 %_Základní cena
dřeviny:_560 347_ Kč_- dle objemu koruny:_330 604_ Kč_- dle stavu stromu:_314 073_ Kč_- dle ořezání koruny:_301 509_
Kč_12 564 Kč__- dle stavu prostředí:_301 509_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_301 509_ Kč_
Strom č. 113
DRUH: Tilia cordata Mill.

lípa malolistá
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------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_69 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 990_.84 m _Skutečný objem koruny:_678_.59 m _- ideální/skutečný:_34_.10 %_Základní cena
dřeviny:_695 048_ Kč_- dle objemu koruny:_237 011_ Kč_- dle stavu stromu:_225 160_ Kč_- dle ořezání koruny:_216 153_
Kč_9 007 Kč__- dle stavu prostředí:_216 153_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_216 153_ Kč_
Strom č. 114
DRUH: Betula pendula Roth
bříza bělokorá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_54 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_krátkověká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 512_.30 m _Skutečný objem koruny:_452_.39 m _- ideální/skutečný:_29_.91 %_Základní cena
dřeviny:_48 652_ Kč_- dle objemu koruny:_14 551_ Kč_- dle stavu stromu:_11 642_ Kč_- dle ořezání koruny:_10 595_ Kč_1
047 Kč__- dle stavu prostředí:_10 595_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_10 595_ Kč_
Strom č. 115
DRUH: Symphoricarpos albus (2L.) S.F.Blake
pámelník bílý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_20.0 m _Výška porostu:_2.0 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_kulovitá m_Index
překryvnosti:_1.7 _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_40_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_23_ Kč_Základní cena porostu:_900_ Kč_% dle
ind.překryvnosti:_80_.0 %_- dle ind.překryvnosti:_720_ Kč_- dle stavu prostředí:_720_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA
POROSTU:_720_ Kč_
Strom č. 116
DRUH: Betula pendula Roth
bříza bělokorá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_56 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_4.0 m_Kat. dlouhověkosti:_krátkověká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_51 185_ Kč_- dle
objemu koruny:_30 710_ Kč_- dle stavu stromu:_24 568_ Kč_- dle ořezání koruny:_21 251_ Kč_3 317 Kč__- dle stavu
prostředí:_21 251_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_21 251_ Kč_
Strom č. 117
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_73 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.9 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 084_.24 m _Skutečný objem koruny:_656_.15 m _- ideální/skutečný:_31_.48 %_Základní cena
dřeviny:_735 284_ Kč_- dle objemu koruny:_231 467_ Kč_- dle stavu stromu:_219 893_ Kč_- dle ořezání koruny:_193 505_
Kč_26 388 Kč__- dle stavu prostředí:_193 505_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_193 505_ Kč_
Strom č. 118
DRUH: Rosa L.
růže
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_16.0 m _Výška porostu:_1.5 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_zaoblená m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_24_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_34_ Kč_Základní cena porostu:_810_ Kč_% dle ind.překryvnosti:_
%_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_810_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_810_ Kč_
Strom č. 119
DRUH: Betula pendula Roth
bříza bělokorá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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Průměr kmene:_47 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_8.0 m_Výška koruny:_5.0 m_Kat. dlouhověkosti:_krátkověká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 222_.87 m _Skutečný objem koruny:_670_.21 m _- ideální/skutečný:_54_.85 %_Základní cena
dřeviny:_39 533_ Kč_- dle objemu koruny:_21 683_ Kč_- dle stavu stromu:_20 599_ Kč_- dle ořezání koruny:_17 818_ Kč_2
781 Kč__- dle stavu prostředí:_17 818_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_17 818_ Kč_
Strom č. 120
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_64 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.7 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 853_.31 m _Skutečný objem koruny:_940_.18 m _- ideální/skutečný:_50_.73 %_Základní cena
dřeviny:_407 241_ Kč_- dle objemu koruny:_206 593_ Kč_- dle stavu stromu:_196 263_ Kč_- dle ořezání koruny:_190 375_
Kč_5 888 Kč__- dle stavu prostředí:_190 375_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_190 375_ Kč_
Strom č. 121
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_55 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_5.8 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 185_.53 m _Skutečný objem koruny:_704_.56 m _- ideální/skutečný:_32_.25 %_Základní cena
dřeviny:_536 564_ Kč_- dle objemu koruny:_173 043_ Kč_- dle stavu stromu:_164 392_ Kč_- dle ořezání koruny:_164 392_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_164 392_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_164 392_ Kč_
Strom č. 122
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_52 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.8 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 433_.21 m _Skutečný objem koruny:_581_.7 m _- ideální/skutečný:_40_.54 %_Základní cena
dřeviny:_494 003_ Kč_- dle objemu koruny:_200 268_ Kč_- dle stavu stromu:_190 256_ Kč_- dle ořezání koruny:_167 425_
Kč_22 831 Kč__- dle stavu prostředí:_167 425_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_167 425_ Kč_
Strom č. 123
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_86 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.8 m_Výška koruny:_14.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_3 273_.95 m _Skutečný objem koruny:_1 355_.83 m _- ideální/skutečný:_41_.43 %_Základní cena
dřeviny:_523 892_ Kč_- dle objemu koruny:_217 049_ Kč_- dle stavu stromu:_206 197_ Kč_- dle ořezání koruny:_200 012_
Kč_6 185 Kč__- dle stavu prostředí:_200 012_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_200 012_ Kč_
Strom č. 124
DRUH: Acer platanoides L.
javor mléč
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_38 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_4.6 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 196_.30 m _Skutečný objem koruny:_354_.54 m _- ideální/skutečný:_29_.64 %_Základní cena
dřeviny:_294 928_ Kč_- dle objemu koruny:_87 417_ Kč_- dle stavu stromu:_83 045_ Kč_- dle ořezání koruny:_73 080_ Kč_9
965 Kč__- dle stavu prostředí:_73 080_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_73 080_ Kč_
Strom č. 125
DRUH: Salix fragilis L.
vrba křehká
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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Průměr kmene:_21 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_5.5 m_Kat. dlouhověkosti:_krátkověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_6 181_ Kč_- dle
objemu koruny:_3 708_ Kč_- dle stavu stromu:_3 524_ Kč_- dle ořezání koruny:_3 524_ Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_3
524_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_3 524_ Kč_
Strom č. 126
DRUH: Pinus sylvestris L.
borovice lesní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_52 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_5.0 m_Kat. dlouhověkosti:_středněvěká
Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_4 - silně narušený _Vitalita:_4 - zbytková vitalita _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_311 351_ Kč_- dle
objemu koruny:_186 811_ Kč_- dle stavu stromu:_37 361_ Kč_- dle ořezání koruny:_26 152_ Kč_11 209 Kč__- dle stavu
prostředí:_26 152_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_26 152_ Kč_
Strom č. 127
DRUH: Pinus sylvestris L.
borovice lesní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_39 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_3.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_307_.86 m _Skutečný objem koruny:_113_.10 m _- ideální/skutečný:_36_.86 %_Základní cena
dřeviny:_194 207_ Kč_- dle objemu koruny:_71 584_ Kč_- dle stavu stromu:_68 004_ Kč_- dle ořezání koruny:_55 764_ Kč_12
240 Kč__- dle stavu prostředí:_55 764_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_55 764_ Kč_
Strom č. 128
DRUH: Robinia pseudoacacia L.
trnovník akát
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_36.0 m Redukovaná výška:_3.7 m_Tvar koruny:_kulovitá _Kat. dlouhověkosti:_středněvěká _Index
překryvnosti:_1.8 _Nárok na světlo:_světlomilný _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí
_Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_133_.20 m _Sazba za 1 m3 porostu:_153_ Kč_Základní cena porostu:_20 381_ Kč_% dle
ind.překryvnosti:_20_.0 %_- dle ind.překryvnosti:_4 077_ Kč_- dle stavu prostředí:_4 077_ Kč_
VÝSLEDNÁ CENA POROSTU: 4 077_ Kč_
Strom č. 129
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_11 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_4.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_17 413_ Kč_- dle
objemu koruny:_10 447_ Kč_- dle stavu stromu:_9 925_ Kč_- dle ořezání koruny:_9 925_ Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_9
925_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_9 925_ Kč_
Strom č. 130
DRUH: Sambucus nigra L.
bez černý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_12.0 m _Výška porostu:_2.0 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_zaoblená m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_24_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_34_ Kč_Základní cena porostu:_810_ Kč_% dle ind.překryvnosti:_
%_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_810_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_810_ Kč_
Strom č. 131
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------

82

Hronov - obchvat

Průměr kmene:_71 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.8 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 039_.60 m _Skutečný objem koruny:_968_.45 m _- ideální/skutečný:_47_.51 %_Základní cena
dřeviny:_714 944_ Kč_- dle objemu koruny:_339 669_ Kč_- dle stavu stromu:_322 686_ Kč_- dle ořezání koruny:_293 645_
Kč_29 041 Kč__- dle stavu prostředí:_293 645_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_293 645_ Kč_
Strom č. 132
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_64 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.2 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 601_.71 m _Skutečný objem koruny:_885_.60 m _- ideální/skutečný:_34_.5 %_Základní cena
dřeviny:_646 409_ Kč_- dle objemu koruny:_220 102_ Kč_- dle stavu stromu:_209 097_ Kč_- dle ořezání koruny:_209 097_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_209 097_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_209 097_ Kč_
Strom č. 133
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_56 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 235_.23 m _Skutečný objem koruny:_829_.38 m _- ideální/skutečný:_37_.10 %_Základní cena
dřeviny:_550 751_ Kč_- dle objemu koruny:_204 329_ Kč_- dle stavu stromu:_194 112_ Kč_- dle ořezání koruny:_194 112_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_194 112_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_194 112_ Kč_
Strom č. 134
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_41 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_951_.82 m _Skutečný objem koruny:_452_.39 m _- ideální/skutečný:_47_.58 %_Základní cena
dřeviny:_335 583_ Kč_- dle objemu koruny:_159 671_ Kč_- dle stavu stromu:_151 688_ Kč_- dle ořezání koruny:_151 688_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_151 688_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_151 688_ Kč_
Strom č. 135
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_52 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.3 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 433_.21 m _Skutečný objem koruny:_581_.89 m _- ideální/skutečný:_40_.60 %_Základní cena
dřeviny:_494 003_ Kč_- dle objemu koruny:_200 565_ Kč_- dle stavu stromu:_190 537_ Kč_- dle ořezání koruny:_190 537_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_190 537_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_190 537_ Kč_
Strom č. 136
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_52 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.9 m_Výška koruny:_8.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 433_.21 m _Skutečný objem koruny:_583_.25 m _- ideální/skutečný:_40_.70 %_Základní cena
dřeviny:_494 003_ Kč_- dle objemu koruny:_201 060_ Kč_- dle stavu stromu:_191 007_ Kč_- dle ořezání koruny:_191 007_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_191 007_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_191 007_ Kč_
Strom č. 137
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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Průměr kmene:_87 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.4 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 mírně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 330_.14 m _Skutečný objem koruny:_1 146_.89 m _- ideální/skutečný:_49_.22 %_Základní cena
dřeviny:_834 993_ Kč_- dle objemu koruny:_410 983_ Kč_- dle stavu stromu:_390 434_ Kč_- dle ořezání koruny:_390 434_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_390 434_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_390 434_ Kč_
Strom č. 138
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_48 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.2 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 266_.51 m _Skutečný objem koruny:_563_.56 m _- ideální/skutečný:_44_.53 %_Základní cena
dřeviny:_436 730_ Kč_- dle objemu koruny:_194 477_ Kč_- dle stavu stromu:_184 752_ Kč_- dle ořezání koruny:_184 752_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_184 752_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_184 752_ Kč_
Strom č. 139
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_51 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.1 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 392_.42 m _Skutečný objem koruny:_545_.53 m _- ideální/skutečný:_39_.18 %_Základní cena
dřeviny:_479 815_ Kč_- dle objemu koruny:_187 992_ Kč_- dle stavu stromu:_178 592_ Kč_- dle ořezání koruny:_178 592_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_178 592_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_178 592_ Kč_
Strom č. 140
DRUH: Quercus robur L.
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_63 cm_Tvar koruny:_kulovitý _Poloměr koruny:_6.4 m_Výška koruny:_11.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 559_.95 m _Skutečný objem koruny:_943_.65 m _- ideální/skutečný:_36_.88 %_Základní cena
dřeviny:_636 683_ Kč_- dle objemu koruny:_234 808_ Kč_- dle stavu stromu:_223 067_ Kč_- dle ořezání koruny:_223 067_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_223 067_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_223 067_ Kč_
Strom č. 141
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_45 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.1 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_3 - výrazně zhoršený _Vitalita:_2 - zřetelně narušená
_Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 133_.95 m _Skutečný objem koruny:_467_.60 m _- ideální/skutečný:_41_.27 %_Základní cena
dřeviny:_393 381_ Kč_- dle objemu koruny:_162 349_ Kč_- dle stavu stromu:_97 409_ Kč_- dle ořezání koruny:_91 564_ Kč_5
845 Kč__- dle stavu prostředí:_91 564_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_91 564_ Kč_
Strom č. 142
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_54 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_5.9 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_3 - výrazně zhoršený _Vitalita:_2
- zřetelně narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 512_.30 m _Skutečný objem koruny:_729_.6 m _- ideální/skutečný:_48_.21 %_Základní cena
dřeviny:_522 378_ Kč_- dle objemu koruny:_251 838_ Kč_- dle stavu stromu:_151 103_ Kč_- dle ořezání koruny:_144 304_
Kč_6 799 Kč__- dle stavu prostředí:_144 304_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_144 304_ Kč_
Strom č. 143
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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Průměr kmene:_43 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_6.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_3 - výrazně zhoršený _Vitalita:_2 - zřetelně narušená
_Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 042_.36 m _Skutečný objem koruny:_452_.39 m _- ideální/skutečný:_43_.40 %_Základní cena
dřeviny:_364 482_ Kč_- dle objemu koruny:_158 186_ Kč_- dle stavu stromu:_94 912_ Kč_- dle ořezání koruny:_89 217_ Kč_5
695 Kč__- dle stavu prostředí:_89 217_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_89 217_ Kč_
Strom č. 144
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_71 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.1 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_2 039_.60 m _Skutečný objem koruny:_779_.33 m _- ideální/skutečný:_38_.23 %_Základní cena
dřeviny:_714 944_ Kč_- dle objemu koruny:_273 323_ Kč_- dle stavu stromu:_259 657_ Kč_- dle ořezání koruny:_249 271_
Kč_10 386 Kč__- dle stavu prostředí:_249 271_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_249 271_ Kč_
Strom č. 145
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_51 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 392_.42 m _Skutečný objem koruny:_527_.79 m _- ideální/skutečný:_37_.90 %_Základní cena
dřeviny:_479 815_ Kč_- dle objemu koruny:_181 850_ Kč_- dle stavu stromu:_172 757_ Kč_- dle ořezání koruny:_165 848_
Kč_6 909 Kč__- dle stavu prostředí:_165 848_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_165 848_ Kč_
Strom č. 146
DRUH: Quercus robur L.
dub letní
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_58 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.9 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_bez ořezu _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 660_.81 m _Skutečný objem koruny:_698_.0 m _- ideální/skutečný:_42_.5 %_Základní cena
dřeviny:_579 125_ Kč_- dle objemu koruny:_243 522_ Kč_- dle stavu stromu:_231 345_ Kč_- dle ořezání koruny:_231 345_
Kč_0 Kč__- dle stavu prostředí:_231 345_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_231 345_ Kč_
Strom č. 147
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_127 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_14.0 m_Kat. dlouhověkosti:_středněvěká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_560 347_ Kč_- dle
objemu koruny:_336 209_ Kč_- dle stavu stromu:_319 399_ Kč_- dle ořezání koruny:_297 041_ Kč_22 358 Kč_- dle stavu
prostředí:_297 041_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_297 041_ Kč_
Strom č. 148
DRUH: Fraxinus excelsior L.
jasan ztepilý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_33 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_4.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_593_.59 m _Skutečný objem koruny:_301_.59 m _- ideální/skutečný:_50_.89 %_Základní cena
dřeviny:_144 641_ Kč_- dle objemu koruny:_73 609_ Kč_- dle stavu stromu:_69 928_ Kč_- dle ořezání koruny:_66 431_ Kč_3
497 Kč__- dle stavu prostředí:_66 431_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_66 431_ Kč_
Strom č. 149
DRUH: Picea abies (L.) Karst.
smrk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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Průměr kmene:_45 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_4.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_400_.28 m _Skutečný objem koruny:_150_.80 m _- ideální/skutečný:_37_.67 %_Základní cena
dřeviny:_393 381_ Kč_- dle objemu koruny:_148 187_ Kč_- dle stavu stromu:_118 550_ Kč_- dle ořezání koruny:_86 542_
Kč_32 008 Kč__- dle stavu prostředí:_86 542_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_86 542_ Kč_
Strom č. 150
DRUH: Sambucus nigra L.
bez černý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_9.0 m _Výška porostu:_2.0 _Kat. dlouhověkosti:_snadno množitelné _Tvar keře:_zaoblená m_Index
překryvnosti:_ _Polohový koeficient:_ _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_18_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_34_ Kč_Základní cena porostu:_608_ Kč_% dle ind.překryvnosti:_
%_- dle ind.překryvnosti:_ Kč_- dle stavu prostředí:_608_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA POROSTU:_608_ Kč_
Strom č. 151
DRUH: Pinus nigra Arnold.
borovice černá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_48 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_4.3 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_445_.22 m _Skutečný objem koruny:_174_.26 m _- ideální/skutečný:_39_.14 %_Základní cena
dřeviny:_275 344_ Kč_- dle objemu koruny:_107 771_ Kč_- dle stavu stromu:_86 216_ Kč_- dle ořezání koruny:_62 939_
Kč_23 277 Kč__- dle stavu prostředí:_62 939_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_62 939_ Kč_
Strom č. 152
DRUH: Picea abies (L.) Karst.
smrk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_43 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_3.7 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_369_.47 m _Skutečný objem koruny:_129_.3 m _- ideální/skutečný:_34_.92 %_Základní cena
dřeviny:_364 482_ Kč_- dle objemu koruny:_127 278_ Kč_- dle stavu stromu:_101 822_ Kč_- dle ořezání koruny:_69 748_
Kč_32 074 Kč__- dle stavu prostředí:_69 748_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_69 748_ Kč_
Strom č. 153
DRUH: Tilia cordata Mill.
lípa malolistá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_64 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_6.7 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_vysoká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 853_.31 m _Skutečný objem koruny:_846_.16 m _- ideální/skutečný:_45_.66 %_Základní cena
dřeviny:_646 409_ Kč_- dle objemu koruny:_295 151_ Kč_- dle stavu stromu:_280 393_ Kč_- dle ořezání koruny:_269 177_
Kč_11 216 Kč__- dle stavu prostředí:_269 177_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_269 177_ Kč_
Strom č. 154
DRUH: Pinus nigra Arnold.
borovice černá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_55 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_4.3 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_542_.50 m _Skutečný objem koruny:_193_.63 m _- ideální/skutečný:_35_.76 %_Základní cena
dřeviny:_338 031_ Kč_- dle objemu koruny:_120 879_ Kč_- dle stavu stromu:_96 703_ Kč_- dle ořezání koruny:_70 592_
Kč_26 111 Kč__- dle stavu prostředí:_70 592_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_70 592_ Kč_

Strom č. 155
DRUH: Taxus baccata L.
tis červený - řízkovanci
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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2
Plocha porostu:_24.0 m _Výška porostu:_2.0 _Kat. dlouhověkosti:_hůře množitelné _Tvar keře:_zaoblená m_Index
překryvnosti:_1.8 _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_48_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_225_ Kč_Základní cena porostu:_10 800_ Kč_% dle
ind.překryvnosti:_80_.0 %_- dle ind.překryvnosti:_8 640_ Kč_- dle stavu prostředí:_8 640_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA
POROSTU:_8 640_ Kč_
Strom č. 156
DRUH: Picea abies (L.) Karst.
smrk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_46 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_4.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_415_.45 m _Skutečný objem koruny:_150_.80 m _- ideální/skutečný:_36_.30 %_Základní cena
dřeviny:_407 831_ Kč_- dle objemu koruny:_148 043_ Kč_- dle stavu stromu:_118 436_ Kč_- dle ořezání koruny:_86 459_
Kč_31 977 Kč__- dle stavu prostředí:_86 459_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_86 459_ Kč_
Strom č. 157
DRUH: Larix decidua Mill.
modřín opadavý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_67 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_4.1 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_672_.23 m _Skutečný objem koruny:_158_.43 m _- ideální/skutečný:_23_.57 %_Základní cena
dřeviny:_425 797_ Kč_- dle objemu koruny:_100 361_ Kč_- dle stavu stromu:_80 289_ Kč_- dle ořezání koruny:_65 837_
Kč_14 452 Kč__- dle stavu prostředí:_65 837_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_65 837_ Kč_
Strom č. 158
DRUH: Larix decidua Mill.
modřín opadavý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_70 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_4.2 m_Výška koruny:_7.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_698_.24 m _Skutečný objem koruny:_129_.31 m _- ideální/skutečný:_18_.52 %_Základní cena
dřeviny:_444 353_ Kč_- dle objemu koruny:_82 294_ Kč_- dle stavu stromu:_65 835_ Kč_- dle ořezání koruny:_53 984_ Kč_11
851 Kč__- dle stavu prostředí:_53 984_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_53 984_ Kč_
Strom č. 159
DRUH: Picea abies (L.) Karst.
smrk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_74 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_6.0 m_Výška koruny:_9.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_729_.23 m _Skutečný objem koruny:_339_.29 m _- ideální/skutečný:_46_.53 %_Základní cena
dřeviny:_745 454_ Kč_- dle objemu koruny:_346 860_ Kč_- dle stavu stromu:_277 488_ Kč_- dle ořezání koruny:_202 568_
Kč_74 920 Kč__- dle stavu prostředí:_202 568_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_202 568_ Kč_
Strom č. 160
DRUH: Ulmus glabra Huds. emend. Moss.
jilm horský
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------2
Plocha porostu:_36.0 m Redukovaná výška:_2.0 m_Tvar koruny:_zaoblená _Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká _Index
překryvnosti:_1.8 _Nárok na světlo:_středně náročný _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a
obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
Objem akt. č. porostu:_72_.0 m _Sazba za 1 m3 porostu:_315_ Kč_Základní cena porostu:_22 680_ Kč_% dle
ind.překryvnosti:_40_.0 %_- dle ind.překryvnosti:_9 072_ Kč_- dle stavu prostředí:_9 072_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA
POROSTU:_9 072_ Kč_
Strom č. 161
DRUH: Picea abies (L.) Karst.
smrk obecný
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ----------------------------------------
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Průměr kmene:_53 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_4.0 m_Výška koruny:_10.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_dlouhověká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_515_.40 m _Skutečný objem koruny:_167_.55 m _- ideální/skutečný:_32_.51 %_Základní cena
dřeviny:_508 190_ Kč_- dle objemu koruny:_165 213_ Kč_- dle stavu stromu:_132 170_ Kč_- dle ořezání koruny:_96 482_
Kč_35 688 Kč__- dle stavu prostředí:_96 482_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_96 482_ Kč_
Strom č. 162
DRUH: Pinus nigra Arnold.
borovice černá
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_49 cm_Tvar koruny:_kuželovitý _Poloměr koruny:_5.0 m_Výška koruny:_5.0 m_Kat.
dlouhověkosti:_středněvěká Regenerovatelnost:_nízká _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně
narušená _Polohový koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_460_.77 m _Skutečný objem koruny:_130_.90 m _- ideální/skutečný:_28_.47 %_Základní cena
dřeviny:_284 454_ Kč_- dle objemu koruny:_80 984_ Kč_- dle stavu stromu:_64 787_ Kč_- dle ořezání koruny:_47 295_ Kč_17
492 Kč__- dle stavu prostředí:_47 295_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_47 295_ Kč_
Strom č. 163
DRUH: Larix decidua Mill.
modřín opadavý
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_21 cm_Tvar koruny:_ _Poloměr koruny:_ m_Výška koruny:_9.0 m_Kat. dlouhověkosti:_středněvěká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_2 - zhoršený _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_ m _Skutečný objem koruny:_ m _- ideální/skutečný:_ %_Základní cena dřeviny:_41 618_ Kč_- dle
objemu koruny:_24 971_ Kč_- dle stavu stromu:_19 976_ Kč_- dle ořezání koruny:_17 577_ Kč_2 399 Kč__- dle stavu
prostředí:_17 577_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_17 577_ Kč_
Strom č. 164
DRUH: Acer pseudoplatanus L.
javor klen
------------------------------------------------------------------ CHARAKTERISTIKA DŘEVINY ---------------------------------------Průměr kmene:_67 cm_Tvar koruny:_zaoblený _Poloměr koruny:_7.5 m_Výška koruny:_4.0 m_Kat. dlouhověkosti:_dlouhověká
Regenerovatelnost:_střední _Nevhodný ořez:_0 _Zdravotní stav:_1 - dobrý _Vitalita:_1 - mírně narušená _Polohový
koeficient:_Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a obcí _Hodnoceno dle roku:_2008 _
- CENA DŘEVINY --------------------------------------------------3
3
Ideální objem koruny:_1 938_.81 m _Skutečný objem koruny:_471_.24 m _- ideální/skutečný:_24_.32 %_Základní cena
dřeviny:_675 592_ Kč_- dle objemu koruny:_164 304_ Kč_- dle stavu stromu:_156 089_ Kč_- dle ořezání koruny:_132 676_
Kč_23 413 Kč__- dle stavu prostředí:_132 676_ Kč_VÝSLEDNÁ CENA DŘEVINY:_132 676_ Kč_
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Příloha: Fotodokumentace

Část trasy je v souběhu se železnicí (výjezd z Hronova ve směru Police n. M.).

Park se vzrostlými kvalitními stromy r. Tilia sp. Ulmus sp.
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Ruderalizovaný okraj města s náletovou vegetací.

Křížení trasy se Zbečnickým potokem. Stávající přemostění vyhovuje neboť se jedná o část nad zatrubněním
v centru města.
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ÁST 0.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY
Název akce

: Hronov – p eložka silnice II/303 – obchvat m sta

Zakázkové íslo

: 070499

Katastrální území

: 648 426 Velké Po í í
648 370 Hronov
648 396 Zbe ník
648 418 Žabokrky

Region

: Kraj Královéhradecký, okres Náchod, m sto Hronov

Úkol

: Oz ejmení geologických, hydrogeologických a vodohospodá ských
pom r území pro zpracování úvodní dokumentace EIA

Objednavatel

: EKOTEAM - technologie pro životní prost edí,
RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Investor

: Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a.s.,
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové - Pla ice

ešitel úkolu
Datum zpracování

: Ing. Petr ihák - ŽL e. . 361103-4203-13169 a 361100-30830-00
: íjen 2007

ÁST A.
ÚDAJE O OZNMOVATELI A EŠITELSKÉM TÝMU
ÚDAJE O ODBORNÝCH OSV D ENÍCH ZPRACOVATELE TÉTO
ÁSTI DOKUMENTACE
Ing. Petr ihák
Držitel osv d ení odborné zp sobilosti v oboru inženýrská geologie, rozhodnutí MŽP R .j.
.j 6304/630/33279/01, po . . 1541/2002 ze dne 21.2.2002,
Držitel osv d ení odborné zp sobilosti v oboru hydrogeologie, rozhodnutí MŽP R .j.
.j 2316/660/31829/ENV/05, po . . 2021/2006 ze dne 23.3.2006
Držitel oprávn ní k innosti provád né hornickým zp sobem OBÚ v Trutnov .j. 1354/02 ze dne 16.4.2002
Ing. P. ihák -Geologie a geotechnika pro stavební ú ely, Vysokomýtská 716, 56501 Choce I :46444483
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ÁST B.
ÚDAJE O ZÁM RU
B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1. Název zám ru
Hronov – p eložka silnice II/303 – obchvat m sta
1.2. Popis, kapacita a rozsah zám ru
Investi ním zám rem je p eložení stávající intenzivn dopravn zatížené komunikace
II/303, která vede historickým st edem m sta do jeho západního okraje, s p evažujícím
pr myslovým charakterem zástavby. Zám r p edpokládá realizaci p eložky místní
komunikace sou asné kategorie MO 2k-/6,5/30 (odpovídající cca d ív jšímu prostorovému
uspo ádání S9,5/60) v celkové délce 2,280 km, vedené v soub hu s tratí D Choce –
Mezim stí. Stani ení p eložky za íná v ulici Náchodské p i J okraji m sta, následn v prostoru
drážních objekt v železni ní stanici Hronov se trasa p eložky p imyká k uvedené trati D,
v jejímž soub hu pokra uje až do konce úseku p eložky, který se nachází p i S okraji m sta
v ulici Jungmannov . Navržená trasa p eložky obsahuje 8 sm rových oblouk (4 levostranné, 4
pravostranné) o polom rech 200 – 800 m. Z hlediska vedení nivelety se p edpokládá její
p evážné stoupání, což ve vztahu ke stávajícímu terénu bude znamenat její vedení p ibližn
v úrovni terénu, p ípadn na násypových t lesech, zejména v úsecích s k ížením s místními
komunikacemi a vodními toky. Návrh p eložky p edpokládá realizaci 3 výrazn jších mostních
objekt a to v km 1,150 – most p es Zbe nický potok, v km 1,263 nadjezd nad silnicí II/567 na
ervený Kostelec v ulici Kostelecké a v km 1,880 most p es eku Metuji. Zám r si dále
vynucuje výstavbu 4 úsek pohltivých protihlukových st n a demolici dvou skladových objekt
v prostoru nákladového nádraží žst. Hronov a demolici 5 ti ks objekt adových garáží.
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ÁST C.
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉMÚZEMÍ
C.2. CHARAKTERISTIKA SOU ASNÉHO
PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ

STAVU

ŽIVOTNÍHO

2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Klimatické pom ry
Dle klimatického len ní R (Quitt, 1971) leží zájmové území v mírn teplé klimatické oblasti
MT7. Ta se vyzna uje normáln dlouhým, mírným, mírn suchým létem, krátkým p echodným
obdobím a mírným jarem a mírn teplým podzimem. Zima je normáln dlouhá, mírn teplá,
suchá až mírn suchá, s krátkým trváním sn hové pokrývky. Pr m rná ro ní teplota se zde
pohybuje kolem 7,4°C. Maximální ro ní teploty se vyskytují v pr b hu ervna (dlouhodobý
pr m r kolem 17,3 °C), minimální pak v lednu (v pr m ru cca -3,0 °C). P evládající sm ry
v tr jsou od JZ a od S. Maximální síla v tru se pohybuje nad 5°Beauforta, p i emž podíl
bezv t í dosahuje 28,8%.
PR M RNÉ MÉSÍ NÍ A RO NÍ TEPLOTY VZDUCHU (STANICE HRONOV)
1931 - 1960
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
(°C)
-3,0 -1,9 1,7
6,9 12,4 17,3 16,4 12,8 7,6
7,6
3,2

XII
-0,6

celkem
7,4°

PR M RNÁ SOUHRNNÁ M SÍ NÍ DEŠ OVÁ DOTACE (STANICE HRONOV)
1931 - 1960
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
( mm )
45
49
37
47
67
76
104
81
55
54
53

XII
49

celkem
717

PR M RNÁ SOUHRNNÁ ETNOST V TR (STANICE HRONOV)
S
SV
V
JV
J
JZ
(%)
13,9
10,2
2,4
1,7
10,3
17,4

Z
9,2

SZ
6,1

klid
28,8

Seismicita území
Podle SN 73 0036 seismické zatížení staveb se zájmové území m sta Hronova nachází ve
výrazné seismické oblasti R se seismicitou 7°MCS. P í inou této skute nosti je velmi složitý
tektonický vývoj oblasti v geologické minulosti a existence významné tektonické poruchy, tzv.
hronovsko – po í ské zlomové struktury, která navíc p ímo cca v km 1,4 – 1,8 zasahuje a k íží
trasu p eložky silnice. Hronovsko – po í ská porucha probíhá v oblasti Hronova ZSZ – VJV
sm rem genereln potom SZ – JV sm rem od Žaclé e k Hronovu v délce asi 30 km. Jde o
p esmyk vzniklý p etržením JZ ramene antiklinály, s p esmyknutím SV ramene, s úhlem
p esmyknutí okolo 70 – 80°, p i emž rozdíl báze svrchní k ídy na SV (ve vnitrosudetské pánvi)
a na JZ (v hronovsko – po í ském p íkopu) iní tém 1000 m. Porucha je tvo ena systémem
zlom v ší ce n kolik set metr , na kterých dochází k pohyb m nejmén od karbonu (p ed 300
mil. let) pravd podobn až dodnes. Tyto skute nosti zp sobují, že tato oblast je krom
západo eského kraslicka nejvíce seismicky aktivní oblastí ech. Nejvýrazn jší zaznamenaná
zem t esení zde prob hla v letech 1883 – 1901 s intenzitou až 7°stupnice MSK-64
(4,7°stupnice Richtera), pr m rn však dochází ke 3 drobným záchv v m ro n . Epicentrum
se vyskytuje mezi Náchodem a Trutnovem, nej ast ji o sou adnicích 50,5°N a 16,1°E (cca do
5 km SZ od Hronova). Další významnou tektonickou poruchou v oblasti m sta je zlom
metujský, který sleduje sm r S – J. P edpokládá se, že podél n ho došlo k poklesu území V od
n j o cca 500 m.
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2.2. Základní charakteristiky a ochranný režim povrchových a podzemních vod
Povrchové vody
POVRCHOVÉ VODY
ochranný režim p írody v území:
hydrologické po adí a p íslušnost povodí:

plochy díl ích povodí:
celkové plochy povodí s p edchozími:
p íslušnost díl ích povodí a ády tok :
ochranný režim povrchových vod:
oblast hygienické ochrany:
ohrožení oblasti vysokými vodami:

z ásti CHKO Broumovsko (cca km 1,3 – KÚ)
1 - 01 - 03 - 033 - povodí eky Metuje
1 - 01 - 03 - 032 - povodí Zbe nického potoka
1 - 01 - 03 - 031 - povodí eky Metuje
10,771 km2
8,956 km2
8,751 km2
2
2
268,836 km
8,956 km
249,109 km2
Zbe nický potok - III, Metuje - II, Labe - I
bez ochrany
bez ochrany
z ásti zátopové (inunda ní) území eky Metuje

Hlavním í ním tokem v oblasti je eka Metuje, která zde v minulosti rozsáhle meandrovala.
Její stávající um le regulované koryto bude trasa p eložky k ížit cca v km 1,880 trasy, kde lze
sou asn o ekávat kolizi s jejím zátopovým územím. Pro tento hlavní í ní tok v oblasti lze
orienta n uvést tyto následující b žné pr tokové parametry:
hydrologické íslo
povodí:
1 - 01 - 03 – 031
1 - 01 - 03 – 031
1 - 01 - 03 – 033

vodní tok

m rné místo

Metuje
Metuje
Metuje

Hronov – pod soutokem s D eví em
Hronov – centrum m sta
Hronov – nad soutokem s Brlenkou

pr m rný pr tok
( m3/sec)
2,70
2,71
2,93

Pro projek ní návrh všech objekt v kontaktu s b žnými i vysokými vodami eky Metuje je
nutné získat aktualizované údaje o pr to ném objemu a nadmo ské výšce zátopy p i vysokých
vodách této eky na p íslušném HMÚ a Povodí a.s. Dimenzování konstrukcí t chto objekt
je nutné pod ídit získaným údaj m a hydrologickému posouzení. Pouze pro orientaci lze uvést
údaje uvád né HMÚ v letech 1980 - 1990.
hydrologické íslo
povodí:
1 - 01 - 03 – 031
1 - 01 - 03 – 031
1 - 01 - 03 – 033

velká voda za N
(rok )
Hronov – pod soutokem s D eví em
Hronov – centrum m sta
Hronov – nad soutokem s Brlenkou

1
21
21
22

N - leté pr toky Qn ( m3/sec)
2
5
10
20
50
32
50
67
88 120
32
50
67
88 120
34
53
71
92 127

100
151
151
157

Ze stabilních vodních ploch jsou nejbližšími vodními plochami malé vodní nádrže v okolí
Zbe nického potoka za tratí D Choce - Mezim stí (cca v km 0,7 - 0,9 stani ní p eložky).
Podzemní vody
PODZEMNÍ VODY PROSTÉ
ochranný režim p írody v území:
bilancované hydrogeologické kolektory:
ochranný režim podzemních vod:
oblast hygienické ochrany:

z ásti CHKO Broumovsko (cca km 1,3 – KÚ)
A (Kc), B (Kt1)
z ásti CHOPAV Polická pánev (cca km 1,8 – KÚ)
z ásti PHO 2Bz – vn jší JÚ zlomy Polické k ídové pánve (cca km
1,8 – KÚ)
z ásti PHO 2B – vn jší JÚ Polická k ídová pánev (cca km 1,8 – KÚ)

6

Z hlediska aktuálního stavu výše uvedených ochranných vodohospodá ských pásem lze uvést
tyto bližší údaje. Pásma hygienické ochrany 2. stupn (jak 2B – vn jší, tak 2Bz – vn jší
zlomové) prostých vod pro ochranu vodních zdroj Polické k ídové pánve byla p vodn
vyhlášena rozhodnutím OVLHZ ONV Náchod .j. Vod/500/72-Z z 13.11.1972 a .j. 930/78Vod-Z ze dne 13.6.1978 mj. s cílem ochrany výchoz k ídových hornin spodn - turonského a
cenomanského stá í v infiltra ní oblasti t chto zdroj a významných zlomových pásem v této
oblasti. Po átkem 90. tých let minulého století došlo k novelizaci této ochrany vydáním
rozhodnutí .j. 736/91/Vod-Z ze dne 5.2.1991. Tímto rozhodnutím byly d ív jší právní normy
zrušeny, ale zp sob ochrany byl zachován a naopak v oblasti Ždárky a Hronov byl rozsah
t chto pásem rozší en, konkrétn v Hronov až do centra m sta. Sou ástí tohoto rozhodnutí
jsou Základní zásady pro využívání ochranných pásem (PHO) t chto vodních zdroj . Tyto
platné právní normy jsou obsahem p ílohy H6.

PODZEMNÍ VODY MINERÁLNÍ
ochranný režim p írody v území:
ochranný režim podzemních vod:
oblast hygienické ochrany:

z ásti CHKO Broumovsko (cca km 1,3 – KÚ)
ochranná pásma p írodního lé ivého zdroje Hronov
OP II. stupn p írodního lé ivého zdroje Hronov (ZÚ – cca km 2,2)

Výskyt p írodních minerálních vod v Hronov byl zpozorován již v 19. století z p irozených
pramenných výv r . Jedná se o výv ry studené, slab mineralizované kyselky typu HCO3 – Ca
– Na (Fe), sycené juvenilním kysli níkem uhli itým o obsahu 2.100 – 2.600 mg/l. Podle O.
Hynie (Hydrogeologie eskoslovenska II – 1963) se tato kyselka formuje v k ídových
cenomanských pískovcích a podložním triasu, p i emž kysli ník uhli itý vystupuje z hlubinných
akumulací po hronovsko – po í ské a metujské poruše. Z historických pramen je známo, že
otec spisovatele Aloise Jiráska vykopal již v roce 1869 v pramenní oblasti studnu a provozoval
dv láze ské vany zapušt né do zem . Doložen je i výskyt minerální vody z Jiráskova pramene
v roce 1897. Další rozvoj v poznání a využití p írodních lé ivých zdroj na Náchodsku je
spojován se 40. tými lety minulého století, kdy byly vyhloubeny vrty na jímání podzemních vod
jak v B lovsi, tak Hronov . V Hronov - Jiráskových sadech, na levém b ehu Metuje to byly
v roce 1942 vrty V1 (nazvaný Hronovka) a V2 (nazvaný Regnerka). Po 30 ti letech využívání
minerální vody z t chto zdroj bylo zjišt no, že dochází k poklesu mineralizace minerální vody
vlivem výrazn jšího obohacování vody minerální vodami prostými z údolního náplavu eky
Metuje a to v d sledku koroze ocelové výstroje vrt a neúm rné intenzit odb ru. V letech
1973 – 1974 tak byl vrt V2 zlikvidován tamponáží a za vrt V1 byl proveden náhradní vrt NHr
1a. Tento vrt je tak sou asným minerálním z ídlem Hronovka. Jeho ochrana byla stanovena
prozatímním ochranným opat ením MZ R – ILZ .j. 441 ze dne 14.12.1992. V rámci
konkrétního stanovení ochranných pásem tohoto z ídla tak byly v roce 1996 realizovány
v blízkosti z ídla na obou b ezích eky Metuje t i hlubinné pr zkumné hydrogeologické vrty
BJ101, BJ102, BJ103, z nichž zejména vrt BJ103 na pravém b ehu Metuje zachytil kvalitní
uhli itanové vody a byl tak hodnocen jako perspektivní zdroj minerální vody. Jeho voda oproti
z ídlu Hronovka vykazovala vyšší obsah minerálních látek, vydatnost vrtu však byla výrazn
nižší. V roce 1999 bylo rozhodnuto veškeré pr zkumné vrty ady BJ odborným zp sobem
zlikvidovat. Na základ výsledk t chto pr zkumných vrt byla potom navržena a vyhláškou
MZ . 156/2001 Sb. ze dne 25.4.2001 vyhlášena ochranná pásma p írodního lé ivého zdroje
v Hronov . Její zn ní je obsaženo v p íloze H7 spolu informa ními podklady MZ – eského
inspektorátu lázní. Rozsah t chto pásem 1. a 2. stupn je m.j. z ejmý z p ílohy H1. Navržená
trasa obchvatu prakticky zcela zasahuje do pásma 2. stupn , do prvního stupn trasa
nezasahuje, ale výrazn se p ibližuje kolem km 1,6 stani ení. Dle § 37 Láze ského zákona .
164/2001 Sb. není m.j. možné vydat územní rozhodnutí pro liniové stavby, které zasahují pod
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úrove terénu více jak 1,5 m bez souhlasu MZ, bez souhlasu tohoto ministerstva zde sou asn
nelze provád t pr zkumné geologické práce.
Chemismus podzemních a povrchových vod
Z hlediska prostých podzemních vod jsou vody rajonu . 515 – Podkrkonošské pánve
nej ast ji typu Ca – Mg – HCO3, místy se zvýšeným obsahem SO4 s celkovou mineralizací 200
– 500 mg/l. Sm rem do hloubky p ibývá obsah iont Na a zvyšuje se mineralizace až na 700
mg/l. Vody rajonu . 421 - Hronovsko – po í ská k ída jsou p evážn st edn tvrdé typu Ca –
Mg nebo Mg – Ca, st edn mineralizované a poskytují velmi kvalitní pitnou vodu. Vody
svrchní zóny (cca do hloubky 400 m) rajonu . 516 – Dolnoslezská pánev jsou p evážn typu
Ca – HCO3, lokáln se zvýšeným obsahem iont Mg a SO4 s celkovou mineralizací 200 – 700
mg/l. Minerální voda v Hronov je typu HCO3 – Ca – Na, místy se zvýšeným obsahem iont
Fe, s kolísající mineralizací v rozmezí 900 - 2500 mg/l (p vodní mineralizace byla u zdroje
Hronovka 2770 mg/l, u zdroje Regnerka 1710 mg/l). Pro porovnání lze uvést, že hlubší
minerální vody v B lovsi jsou typu Na - HCO3 se zvýšeným obsahem SO4 a Cl s mineralizací
až okolo 2200 - 2500 mg/l a m l í v údolní niv Metuje typu Ca - HCO3 se zvýšeným obsahem
Fe iont s mineralizací 500 – 700 mg/l. Veškeré minerální vody v této oblasti jsou
obohacovány CO2, který vystupuje po hlubinných tektonických liniích.
P ehledné porovnání chemismu podzemní vody prosté a minerální s povrchovou vodou
vodních tok z konkrétních hydrogeologických objekt v nejbližším okolí trasy p eložky silnice
p edkládá p íloha H5. Údaje o chemismu a jakosti vod drobných stabilních vodních ploch
(nádrží) nejsou k dispozici.
2.3. Základní charakteristiky p d
Základní pedologické údaje
Orienta n lze pedologické pom ry p iblížit na základ údaj p dní mapy
R.
Z pedologického hlediska jde o rovinaté území údolní nivy eky Metuje s mírnou expozicí
terénu k J, tj. ve sm ru spádu eky. Vegeta ní pom ry jsou vhodné pro luhy a olšiny, p ípadn
pro kv tnaté bu iny. P dotvorným substrátem údolní nivy jsou prakticky výhradn mocn jší
uloženiny pleistocénu a holocénu. P dy vykazují p evážn pís it - hlinitou p dní zrnitost. Dle
morfogenetického klasifika ního systému R a dle modifikované p dní klasifikace FAO lze
zdejší vegeta ní vrstvy klasifikovat jako:
p da nivní - fluvizem - Eutric Fluvisol
Nivní p dy a nivní p dy glejové vypl ují plochá dna í ních údolí. Jsou vývojov velmi mladé
až recentní, když p dotvorný proces je periodicky p erušován akumulací zeminového
materiálu, ukládaného p i povod ových stavech. Zrnitostní složení siln kolísá, p i bázi p dy
leží zpravidla pís itá až št rková vrstva. Reakce p dy je v tšinou slab kyselá až neutrální. U
typických nivních p d jsou projevy glejového procesu hlubinné (nad 1 m), u glejových nivních
p d jsou výrazn jší projevy již v hloubce 0,6 m. Nivní p dy jsou nejvhodn jšími stanovišti
lu ních porost . Na orné p d se s úsp chem p stuje zejména zelenina, p ípadn cukrovka,
pšenice a je men.
Pro charakteristiku p d v prostoru zájmového území je možno vycházet p edevším ze stanovených
bonitovaných p dn ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou charakterizovány klimatickým
regionem, hlavní p dní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou p dy, jež specifikují hlavní
p dní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe R .
327/1998 Sb., v platném zn ní.
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Obecn jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s p ibližn shodnými klimatickými podmínkami pro r st a vývoj
zem d lských plodin; je vyjád en první íslicí p timístného íselného kódu
hlavní p dní jednotka je ú elovým seskupením p dních forem p íbuzných vlastností, jež jsou ur ovány
genetickým p dním typem, subtypem, p dotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou p dy, stupn m
hydromorfismu, pop ípad výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrod ovacím opat ením; je
vyjád ena druhou a t etí íslicí íselného kódu,
sklonitost a expozice ke sv tovým stranám vystihuje utvá ení povrchu zem d lského pozemku; je vyjád ena
tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu št rku a kamene v ornici k obsahu št rku a kamene v spodin do
60 cm, a hloubka p dy; je vyjád ena pátou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

P dy v zájmovém území p edkládaného zám ru jsou podle kvalitativního zat íd ní v systému
evidovaném p íslušným Katastrálním ú adem hodnoceny p edevším takto: BPEJ 7.58.00. Dle
uvedené kodifikace se tedy jedná o p dy v klimatickém rajonu MT7, p evážn v rovinatém
území (sklon 0 - 3°) se všesm rnou expozicí, s žádnou skeletovistí a hlubokou hloubkou
p dního profilu. Z hlediska druhu hlavních p dních jednotek (HPJ) se potom jedná p edevším
o tento typ p dy:
58

- Nivní p da glejová st edn t žká - semihydromorfní až hydromorfní typ p dy
s p dotvorným substrátem tvo eným povod ovými nivními uloženinami s pís it hlinitou až hlinitou p dní zrnitostí. Jde o p dy st edn t žké v aluvionech
s krátkodobým zamok ením a vysokou hladinou podzemní vody. Trvale je potom HPV
kolem 1 m pod terénem.

2.4. Základní charakteristiky p írodních pom r zájmového prostoru a okolí
Geomorfologie
Podle regionálního geomorfologického len ní reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ SAV
Brno 1971) zájmové území p evážné ásti m sta Hronova pat í do provincie eské vyso iny,
Sudetské soustavy, podsoustavy St ední Sudety. Detailn ji se potom nachází v nejsevern jší
ásti Podorlické pahorkatiny a jejím podcelku Náchodská vrchovina s ozna ením IVB-3A,
p i emž nejsevern jší ást m sta již zasahuje do Broumovské vrchoviny a jejího podcelku
Polická vrchovina s ozna ením IVB-1B. Z hlediska lokálních geomorfologických pom r se
vlastní prostor zájmového území p eložky nachází prakticky p i celém Z okraji m sta
v rovinatém až mírn svažitém území údolní nivy Metuje v nadmo ské výšce 360 – 375 m.n.m.
s mírnou expozicí terénu k J, tj. ve sm ru spádu eky Metuje Od Z je trasa p eložky ohrani ena
t lesem trati D Choce – Mezim stí a v p evážné v tšin zdejší zástavbu tvo í pr myslové
areály, v sou asné dob s výrazným útlumem využití.
Geologické pom ry
Z regionáln - geologického hlediska zasahuje zájmové území m sta Hronova do t í odlišných
regionálních geologických celk . P i JZ až Z okraji m sta tvo í horninové podloží sedimenty
náchodského permu, který je sou ástí podkrkonošského permokarbonu. Nacházejí se zde
horniny bohuslavického, sm rem k Z i trutnovského souvrství paleozoického stá í. Litologicky
se jedná o prachovit – jílovité pískovce a aleuropelity. P i JV a V okraji, jakož i v centrální
ásti m sta je horninové podloží tvo eno zpevn nými svrchn – k ídovými sedimenty
Hronovsko – po í ské k ídy. Zastoupeny jsou uloženiny cenomanského až svrchn –
turonského - coniackého stá í. Litologicky cenomanské vrstvy tvo í p edevším glaukonitické
pískovce a slepence, spodn – turonské vrstvy prachovité slínovce a k emit – vápnité
pískovce a st edn až svrchn – turonské vrstvy potom slinité a spongilitické prachovce až
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slínovce, p ípadn i prachovité pískovce. Výskyt k ídových hornin je na S omezen existencí
hronovsko – po í ské poruchy (viz. kap. 2.1.). Na S od této výrazné po í sko – hronovské
tektonické struktury, tj. p i samém S okraji m sta, horninové podloží tvo í karbonské
sedimenty dolnoslezské pánve. Zastoupeny jsou petrovické, svato ovické a jívecké vrstvy
žaclé ského a odolovického souvrství. Litologicky sm rem k S jde o hrubozrnné polymiktní
slepence hronovské facie, hn dé až ervenohn dé aleuropelity s vápenci a polohami slepenc a
pískovc , svrchní ernouhelný slojový obzor a arkózy, arkózové pískovce a slepence.
Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny p edevším eluviáln – deluviálními produkty rozpadu
podložních hornin. Výrazný podíl zemin tohoto charakteru v prostoru m sta kryje p edevším
permokarbonské horninové podloží. V rozsáhlé oblasti k ídového podloží jsou krom t chto
produkt zastoupeny i eolické sprašové hlíny a fluviální pleistocénní relikty št rkopískových
teras Metuje. V celé oblasti údolní nivy eky Metuje (a tedy v p evážné ásti m sta) kvartérní
pokryv tvo í její fluviální náplavy, p ípadn i náplavy drobných tok pleistocénního,
holocenního až recentního stá í a to ve zna ných mocnostech. Oblast m stské zástavby bývá
rovn ž spojena s existencí r znorodých recentních navážek (sypanin), které upravují sou asnou
podobu povrchu terénu.
Lokální geologické pom ry p ibližují údaje p evzatých vybraných konkrétních pr zkumných
geologických objekt - sond a vrt z nejbližšího okolí trasy p eložky - viz. p ílohy H3 a H4. Na
základ údaj t chto objekt je z ejmé, že skalní podloží v r zném stupni zv trání (R6-2) je
v prostoru p eložky p ekryto zna nou vrstvou kvartérního pokryvu v obvyklé mocnosti 7 – 10
m, v prostoru minerálního zdroje Hronovka, kde bylo na metujském zlomu zjišt no staré
p ehloubené koryto eky Metuje, dosahuje mocnosti až 19 m. V po áte ní ásti trasy je skalní
podloží tvo eno p evážn permskými pískovci, v nejv tší st ední ásti trasy skalní podloží tvo í
k ídové horniny, na po átku vyššího stá í – tj. cenomanskými pískovci (viz. reliktní výskyt na
vrtu H2/81) a dále prachovci a slínovci spodn až st edn turonského stá í, v oblasti minerální
struktury i slínovci svrchn – turonského – coniackého stá í. V koncové ásti trasy, za linií
hronovsko – po í ské poruchy, budou skalní podloží tvo it op t permokarbonské horniny
dolnoslezské pánve – slepence, aleuropelity, jílovce, arkózy a pískovce. Bezprost ední zóna
vlivu silni ní komunikace se však bude v celé trase nacházet výhradn ve fluviálních náplavech
údolní nivy eky Metuje. Genereln lze íci, že ve spodních partiích jsou tyto náplavy
v mocnosti 3 – 7 m zastoupeny p evážn ulehlými až st edn ulehlými pís itými št rky až
št rkopísky (G2,3-GP,G-F), které p echázejí postupn v mocnosti 0,5 – 3 m do jemnozrnn jší
pís ité formy charakteru p evážn st edn ulehlých písk se slabou až silnou jemnozrnnou
hlinitou a jílovitou p ím sí (S3,4,5-S-F,SM,SC). P irozený povrchový pokryv území
v mocnosti 0 – 4 m potom tvo í jemnozrnné náplavy povod ových hlín a jíl (F3-6MS,CS,ML,MI,CL,CI), p i povrchu pevné až tuhé konzistence, hloub ji tuhé až m kké
konzistence. Pís ité vrstvy zde však asto tvo í slabé prolohy, vložky a vrstvi ky jak v hlubších
vrstvách št rkových náplav , tak i v povrchových vrstvách soudržných náplav . Sou asný
povrch terénu ve zdejším intravilánu m sta je potom v p evážné mí e upraven recentními
sypaninami – navážkami (Y,Z) r znorodého charakteru v mocnosti 0 – 2 m.
Hydrogeologické pom ry
I z globáln hydrogeologického hlediska lze zájmové území m sta Hronova p i adit ke t em
rozdílným hydrogeologickým rajon m a to hydrogeologickému rajonu . 421 – Hronovsko –
po í ská k ída, . 515 – Podkrkonošská pánev a . 516 – Dolnoslezská pánev. Ve sm ru od
jihu JZ až Z okraj m sta zasahuje do rajonu . 515. Podkrkonošská pánev, kterou vypl ují
permokarbonské sedimenty, které mají pestrý litologický charakter, což p ináší adu
izolovaných zvodní s rozdílnou výtla nou úrovní. Propustnost hornin je zvýšená do hloubky 30
– 100 m. Zóna p ípovrchového rozpojení puklin spolu se zv tralinovým plášt m tvo í pásmo
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intenzivního ob hu vod s lokálním charakterem. Z vodohospodá ského hlediska má pro jímání
podzemních vod význam pouze m lký ob h vody ve svrchní promyté vrstv . Nejrozsáhlejší
hlavní ást m sta, tj. jak JV a V okraj, jakož i v centrální ást m sta spadá do
hydrogeologického rajonu . 421 - Hronovsko – po í ská k ída. Rajon se skládá ze dvou
struktur – hydrologicky uzav ené svato ovicko – hronovské pánve a do Polska sev ené
chudinské pánve. Spojité zvodn ní je vázáno na pr linov a hlavn puklinov propustné
horniny cenomanu a spodní ásti spodního turonu s hustou sítí kontrak ních a tektonických
puklin. Naopak vyšší ást hornin spodního turonu a horniny celého st edního turonu nejenže
neumož ují ob h podzemních vod, ale tvo í artéský strop. Charakteristickým znakem t chto
vod je tak zna ný hydrostatický p etlak. Z vodohospodá ského hlediska je rajon vhodný pouze
pro lokální zásobování obyvatelstva pom rn kvalitní pitnou vodou. Na S od hronovsko –
po í ské poruchy, tj. p i samém S okraji m sta se vyskytují horniny, které pat í k rajonu . 516
- Dolnoslezská pánev. V permsko - karbonských sedimentech pánve se st ídají vrstvy
pelitického, psamitického i psefitického charakteru. Tato pestrá skladba hornin spolu
s vysokým stupn m zpevn ní stírá primární rozdíly hydrogeologické funkce mezi kolektory a
izolátory, takže funkci kolektor p ejímají rozpukané partie t chto hornin do hloubky 60 m,
p ípadn intenzivn tektonicky porušené zóny. Hlavní podíl na ob hu podzemních vod má 1.
zvode . Vodohospodá sky jsou využívány p edevším pramenné výv ry a m lké vrty vesm s
pouze s lokálním vodohospodá ským významem.
I z hlediska lokálních hydrogeologických pom r lze vycházet z údaj p evzatých vybraných
konkrétních pr zkumných inženýrsko - geologických a hydrogeologických objekt - sond a
vrt z nejbližšího okolí trasy p eložky - viz. p ílohy H3 a H4. Pro pot eby daného zám ru mají
význam pouze údaje o hladin m lké první zvodn , vázané na výrazn propustné kvartérní
fluviální náplavy p edevším eky Metuje a lokáln i Zbe inského potoka. Dle údaj t chto
vybraných archivních objekt se tato hladina podzemní vody nachází v hloubce 0,8 – 3,7 m
pod úrovní stávajícího terénu, p i emž nej ast ji se pohybuje v hloubce 2 – 3 m pod terénem.
Je z ejmé, že v nejbližším okolí eky Metuje jde o vodu po í ní, jejíž hladina je závislá na
okamžitém stavu hladiny vody v uvedeném toku. Rovn ž generelní sm r proud ní této zvodn
je totožný se spádem eky Metuje, tj. od S k J.
2.5. P írodní zdroje
Z širšího regionálního pohledu jsou v daném území evidovány nebo využívány p írodní zdroje
pevné a tekuté povahy. Ze zdroj pevné povahy to jsou zem d lská p da, fluviální št rkopísky,
horniny s využitím jako stavebního kamene a horniny s obsahem paliv ( erného uhlí) a
radioaktivních surovin. Ze zdroj tekuté povahy to jsou potom prosté a minerální podzemní
vody a povrchové vody.
Zem d lská p da
P íslušné údaje o p evládajícím charakteru zdejších zem d lských p d jsou uvedeny v kap. 2.4.
Trasa p eložky je však tém zcela vedena ve stávajícím intravilánu m sta, po pozemcích
vedených jako ostatní plochy nebo jako stavební pozemky. Pozemky s ochranou zem d lského
p dního fondu budou realizací uvedené stavby dot eny pouze ve zcela zanedbatelném až
nulovém rozsahu.
Fluviální št rkopísky a písky
V minulé a ješt nedávné dob byly n kolika drobnými pískovnami t ženy p edevším mladé
svrchn – pleistocénní terasy št rkopískových náplav eky Metuje v prostoru mezi Hronovem
a Náchodem, zejména potom ve V a JV okolí Velkého Po í í. V poslední dob byla tato
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innost zna n omezena. Vesm s se jednalo o t žbu nevýhradní suroviny, spojenou s využitím
pozemku – výhradní ložiska této suroviny zde nejsou evidována.
Stavební kámen a kamenivo
Jediné a nejbližší výhradní ložisko - CHLÚ této suroviny – stavebního kamene – opuky
(k ídového prachovce až pískovce st edn turonského stá í) s d ív jší povrchovou t žbou je
evidováno cca 2,5 km SV od konce úseku p eložky silnice v prostoru osady Mýto pod e. .
02280000 - Bezd kov nad Metují. Držitelem t žebního práva je zde fa Ladislav Van k –
stavitelství Police nad Metují.
Paliva – erné uhlí
Do nejbližšího S okolí m sta Hronova okrajov zasahuje Žaclé sko – svato ovická
ernouhelná pánev, v níž t žební innost probíhala v menším rozsahu i v nejbližším okolí
Hronova. Výrazn jší objem této suroviny byl však t žen spíše SZ od Hronova. Nejbližší
evidované výhradní ložisko s d ív jší hlubinnou t žbou chránící tuto surovinu prost ednictvím
CHLÚ (chrán ného ložiskového území) je pod e. . 07493700 – Rtyn v Podkrkonoší
evidováno cca 3,5 km SZ u Horního Kostelce. Držitelem t žebních práv zde jsou
Východo eské uhelné doly s.p. Trutnov.
Radioaktivní suroviny
Na tuto oblast byla vázána i ložiska radioaktivních surovin. Široké území možného výskytu
t chto surovin zde bylo chrán no CHLÚ e. . 921710005 Vnitrosudetská pánev - JZ. Ložisko
je vedeno jako vyt žené s ukon enou t žbou. Nejblíže k Hronovu tato ložisková oblast
zasahuje cca 3,5 km SZ od konce trasy p eložky.
Vodohospodá ské využívání oblasti
Z hlediska povrchových vod je eka Metuje na svém horním toku vodárenským tokem,
v prostoru m sta Hronova tomu již tak není a vody této eky pro pitné ú ely využívány nejsou.
Vodohospodá ské využívání podzemních vod pro pitné ú ely ve m st prošlo jako všude
historickým vývojem, když první zdroje individuálního zásobování pomocí domovních studní
byly postupn nahrazovány zdroji hromadného zásobování s centrální úpravou a kontrolou
jakosti vody. Provozovatelem centrální vodovodní sít ve m st je VAK Náchod. Dle údaj
provozovatele této sít a RŽP M Ú v Náchod je dnes celé m sto Hronov napojeno na
ve ejnou vodovodní sí . Tato ve ejná vodovodní sí m sta je zásobována z vodních zdroj
v oblasti Polické k ídové pánve, kterými jsou jímány kvalitní a vysoce dota ní k ídové
podzemní vody – tedy zcela mimo dosah zájmového území. Veškeré místní zdroje byly
od ve ejné vodovodní sít odpojeny. Navíc je tato ve ejná vodovodní sí dnes propojena
s dalšími v tšími m sty a to nejen s blízkým Náchodem, eskou Skalicí a Novým M stem nad
Metují, ale zásobuje i Hradec Králové. Na uvedou vodovodní sí jsou napojeny i veškeré
objekty v bezprost edním okolí posuzované trasy p eložky. Ani terénním šet ením, ani dle
informací z vodoprávního odd lení M stského ú adu v Náchod nebylo zjišt no, že by se
v dosahu zájmového území p eložky vyskytovaly významn jší objekty pro komer ní
zásobování pr myslových areál s hlubším nebo kvantitativn výrazným odb rem podzemních
vod pro tyto ú ely. Uvedený zdroj fy RUBENA H2/81 byl využíván pro odb r vody
k užitkovým ú el m. V rámci terénního šet ení nebyl rovn ž zaznamenán výrazn jší výskyt
individuálních zdroj – domovních studní. P ibližn v km 0,550 p ímo v trase p eložky byl
zaznamenán výskyt zcela zasypané studny, prohloubené hg vrtem, vystrojeným ocelovou
zárubnicí. Vrt je však zcela tamponován betonovou zátkou. Další skružová studna byla zjišt na
až v zahrádká ské kolonii – cca v km 1,8 trasy p eložky. Zde je voda zjevn používána pro
užitkové ú ely zálivky zahrady. Ochranná pásma individuálních zdroj podzemní vody pro
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pitné ú ely upravuje p íslušná SN 75 5115 - Studny individuálního zásobování vodou. Toto
pásmo je chápáno jako kruh a pro málo propustné okolní prost edí dosahuje hodnot 5 - 50 m,
pro propustné okolní prost edí hodnot 5 - 200 m, obecn se však uvažuje 20 m. Podmínkou
je že se jedná o zkolaudovaný individuální zdroj dle p íslušného stavebního zákona. Studny
z ízené p ed rokem 1955 jsou zkolaudovány ze zákona.
Z hlediska povrchových vod je eka Metuje na svém horním toku vodárenským tokem
s p íslušným režimem ochrany, v prostoru m sta Hronova a jeho širším okolí tomu již
tak není. Z hlediska st etu zám ru s vodohospodá sky využívanými podzemními vodami
trasa p eložky silnice cca od km 1,800 zasahuje do PHO 2. stupn vn jší (2B i 2Bz) velmi
významné vodohospodá ské oblasti Polické k ídové pánve.
Vodohospodá ské využívání minerální lé ivé vody
Ze stávajícího místního p írodního minerálního lé ivého zdroje Hronovka je voda s vysokou
vydatností sezónn erpána do ve ejn p ístupného rozvodu v Jiráskových sadech, kde je
individuáln odebírána do nádob obyvateli Hronova a jeho návšt vníky pro pitné ú ely –
p ebyte ná nezachycená voda voln odtéká do nedaleké eky Metuje. Vzhledem k tomu, že
tato místní minerální voda má výraznou sirovodíkovou pachu a p ím s železitého sedimentu
nehodí se pro plnírenskou výrobu. Výhledov lze však se zdejší minerální vodou po ítat jako
se zdrojem stolní minerální uhli itanové vody, p ípadn p edevším potom ale pro ambulantní
pé i místního významu.
Z hlediska st etu zám ru s využíváním podzemních minerálních vod v Hronov je nutno
uvést, že tém celá trasa obchvatu (ZÚ – cca km 2,200) prakticky zasahuje do pásma 2.
stupn ochrany p írodního minerálního zdroje Hronovka, do prvního stupn trasa
nezasahuje, ale výrazn se p ibližuje kolem km 1,6 stani ení.
2.6. Základní charakteristiky dalších geofaktor
Sesuvná území
V širším okolí m sta je evidováno n kolik nestabilních území a to jak aktivních, tak i
potencionálních. Aktivní sesuvná území v naprosté p evaze sledují sm r významných
tektonických linií, tj. p edevším hronovsko – po í ské poruchy. Tak tomu je i u jediného
aktivního sesuvu v intravilánu m sta, kdy pod e. . 6225 je evidován proudový sesuv v místní
ásti P í nice, ve V ásti m sta. Nejbližší potencionální sesuvná území jsou evidována p i
S okraji m sta pod . 5128 a 5129 na Z úbo í kopce Vrše (k. 519 m.n.m.) apod. . 5095 na
V úbo í Jírovy hory (k. 485 m.n.m.). Žádné z t chto evidovaných sesuvných území však do
trasy p eložky ani okrajov nezasahuje.
Poddolovaná území
Do nejbližšího S okolí m sta Hronova okrajov zasahuje Žaclé sko – svato ovická
ernouhelná pánev. Tak i v nejbližším okolí m sta probíhala v minulosti d lní hornická innost.
SZ od m sta tak jsou evidována stará hlubinná d lní díla Nad Zbe níkem (nap . s d lním dílem
Jirásk v d l) s e. . 3605. SV od m sta je stará d lní innost evidována pod e. . 3629 na
Farách (s d lními díly Vít v d l a Klementova štola). Krom hornické innosti zam ené na
získávání paliv, byly v minulosti realizovány a evidovány pod e. . 3598 i d lní pr zkumné
práce vedené sm rem na Bohdašín, zam ené na získávání radioaktivních surovin. Tato stará
d lní díla se v naprosté p evaze vyskytují mimo zájmovou trasu p eložky. Výjimkou je souvislé
poddolované území s e. . 3629, které se okrajov zprava p ibližuje i ke koncovému úseku
posuzované trasy p eložky silnice.
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ÁST D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIV
ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D.1. CHARAKTERISTIKA P EDPOKLÁDANÝCH VLIV ZÁM RU
NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
1.3. Vlivy na vody
Dle uvedených údaj je z ejmé, že stavba p eložky silnice má být realizována
v hydrologicky, hydrogeologicky a vodohospodá sky velmi významném území. P ípadná
realizace stavby si tak bude vynucovat opat ení, která nejsou u b žných komunikací zcela
obvyklá. Celá stavba se nachází v intravilánu m sta – jedná se tedy o m stský typ komunikace.
U tohoto typu komunikace se p edpokládá, že podél celé trasy budou osazeny vyvýšené
obrubníky, které zajistí odvod srážkových odpadních vod spadlých na komunikaci
prost ednictvím silni ních vpustí do samostatné dokonale t sn né silni ní kanalizace,
provedené v celé trase p eložky.
Vlivy na podzemní vody prosté a jejich vodohospodá ské využívání
Tyto vlivy lze bodov shrnout nap . takto:
•

•

•

•

•

prvotn by se negativní vliv, p i zásaku kontaminant z provozu p eložky silnice, na tyto
vody mohl projevit p edevším ve snížení jakosti vod první zvodn , vázaných na propustné
fluviální náplavy údolní nivy Metuje – v nejbližším okolí p eložky však nebyly zjišt ny
vodní zdroje, které by využívaly tuto zvode k pitným ú el m, velmi výrazn je omezen i
výskyt zdroj využívající tyto vody výhradn pro užitkové ú ely (zálivka v zahrádká ské
kolonii apod.)
podstatn významn jší, ale sou asn výrazn mén pravd podobné, by mohlo být ohrožení
podzemních vod v d sledku kontamina ního zásaku do spodních vrstev k ídového
souvrství (vrstvy cenomanského a spodn – turonského stá í) v místech, kde tyto vrstvy
tvo í bezprost ední skalní podloží kvartérnímu pokryvu – tj. p edevším ve zlomové oblasti
hronovsko - po í ské poruchy a v reliktních výskytech t chto hornin Z od metujského
zlomu
v oblasti hronovsko – po í ské poruchy by teoreticky mohly být ohroženy vodní zdroje
hromadného zásobování v polické pánvi, v oblasti Z od metujského zlomu potom
p evážn individuální zdroje, které pokud zde jsou, jsou využívány pouze pro užitkové
ú ely
jak bylo uvedeno zdroje hromadného zásobování v polické pánvi jsou zde chrán ny
rozhodnutím o z ízení PHO 2B a 2Bz, která zasahují do koncové ásti trasy a jednotlivé
innosti jsou zde upraveny základními hygienickými podmínkami pro využívání t chto
pásem, která jsou p ílohou tohoto rozhodnutí
ve vztahu k posuzované p eložce silnice je nutno uvést, že uvedené podmínky realizaci
silni ní stavby nijak p ímo nevylu ují, p im en p i návrhu a realizaci této stavby je však
nutné respektovat zejména l. 2,3,10 a 15, tj. u stavby budou provedena opat ení, kterými
se vylou í zne išt ní podzemních vod, pr zkumné geologické a následné zemní výkopové
práce budou zcela minimálního rozsahu, s maximálním omezením úsek hlubších zá ez ,
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•
•

dále je nutné zabránit únik m PHM do zemního a vodního prost edí, ale p edevším není
možné takto chrán né území využít pro zásak odpadních splaškových vod z komunikace
je tak z ejmé, že v úseku 1,8 – KÚ není možné vyústit silni ní kanalizaci se zásakem do
zemního prost edí a podzemních vod
souhrnn tak lze konstatovat, že v p ípad respektování požadovaných ochranných
opat ení v koncovém úseku trasy p eložky silnice, by vznikla moderní ekologicky
zabezpe ená komunikace, jejíž realizace by byla z hlediska ochrany podzemních vod
prostých oproti stávajícímu stavu výrazn pozitivním posunem

Vlivy na podzemní vody minerální a jejich vodohospodá ské využívání
Souhrnn lze tuto problematiku zhodnotit takto:
•

•
•

•

•

•
•

•

hydrogeologické pom ry hronovského z ídla krom starších prací, detailn objasnil až
hydrogeologický pr zkum pro stanovení ochranných pásem, provád ný v roce 1996 –
z jeho výsledk vyplynulo, že existence minerálního zdroje je vázána na plošn velmi
omezené území na styku hronovsko – po í ské poruchy s metujským zlomem, tedy na
prostor, kde je izola ní kryt výstupních cest minerální vody velmi oslabený a naopak již
v relativn málo vzdáleném okolí, které není tektonicky porušeno jsou vrstvy, v nichž
dochází k tvorb minerální vody t sn ny velmi silným nepropustných stropem hornin
st edn – turonského až coniackého stá í
mimo jiné i z t chto d vod byl stanoven velmi minimální rozsah ochranného pásma 1.
stupn tohoto minerálního zdroje
pr zkumné práce však znovu potvrdily, že hlubinné podzemní vody jsou obohacovány a
míšeny s vodou 1. zvodn , vázané na propustné fluviální kvartérní náplavy eky Metuje,
ímž dochází sou asn k obohacování vydatnosti z ídla na úkor snižování celkové
mineralizace vody – míra míšení t chto r zných vod je závislá na intenzit odb ru
vzhledem k úzké komunikaci po í ní vody 1. zvodn s povrchovou vodou eky Metuje a
blízkosti z ídla k toku eky mohou se p i neúm rn - intenzivních odb rech na vod z ídla
podílet i povrchové vody eky Metuje – z t chto d vod je nezbytné zachovat i vysokou
kvalitu jak m lce podzemní vody, tak i povrchové vody eky Metuje
z t chto d vod není možné p ipustit jakékoliv zne išt ní povrchové a m lce podzemní
vody stavbou a provozem p eložky silnice v celém úseku nad minerálním zdrojem
Hronovka proti sm ru toku eky Metuje – v tomto úseku tak nelze p ipustit ani odvod
splaškových vod p ímo do vodního toku, ani jejich zasakování
samoz ejmostí je že v tomto úseku budou splaškové vody z komunikace zcela odvád ny
do nepropustné silni ní kanalizace se spádem proti sm ru stani ení
v rámci citovaného hydrogeologického pr zkumu byl m.j. na opa ném b ehu než je
stávající zdroj Hronovka realizován hlubinný pr zkumný hydrogeologický vrt BJ103,
jehož poloha se velmi p ibližuje k navržené trase p eložky silnice – z jeho testování
vyplynulo, že by se mohlo jednat o perspektivní zdroj minerální vody, prakticky
neovlivn ný m lkými vodami 1. zvodn , s vyšší mineralizací než u stávajícího zdroje, ale
taky s nižší vydatností – místo jeho trvalého vystrojení byla však v roce 1999 zvolena jeho
úplná likvidace, stejn jako u vrt stejné ady a obdobné hloubky BJ101 a BJ102
ve vztahu k posuzované p eložce silnice II/303 je tak nutné odpov dn zvážit, zda tento
prostor, který i v dávn jší minulosti nebyl pro využití podzemních minerálních vod zcela
nevýznamný, ob tovat této komunikaci na úkor i možného výhledového využití pro rozvoj
hronovských p írodních lé ivých vod
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•
•

kone né rozhodnutí o využití tohoto prostoru Jiráskových sad na pravém b ehu eky
Metuje by m lo být podloženo detailním hydrogeologickým posouzením tohoto prostoru
ve vztahu k výhledovým možnostem získávání p írodní lé ivé minerální vody
souhrnn tak lze konstatovat, že z hlediska podzemních vod minerálních, je možné daný
zám r ve svých d sledcích hodnotit spíše negativn

Vlivy na povrchové vody a jejich vodohospodá ské využívání
Tyto vlivy lze bodov shrnout nap . takto:
• s ohledem na vedení obchvatu v blízkosti eky Metuje a jejího inunda ního území je nutné,
aby niveleta navržené stavby reagovala i na tuto skute nost s dostate nou výškovou
rezervou – toto opat ení lze pokládat za první významný krok pro zajišt ní ochrany
povrchových vod
• eka Metuje v daném prostoru již není vodárenským tokem a její tok tak zde není nijakým
zp sobem samostatn hygienicky chrán n, nicmén i zde eka vykazuje velmi dobrou
kvalitu vody
• ohrožení jakosti této povrchové vody p ímým vlivem tak sice nep edstavuje zásadní
nebezpe í, daleko výrazn jší možný negativní vliv však p edstavují nep ímé ú inky, tj.
zejména vliv na využívání místních minerálních vod, nebo jak bylo uvedeno povrchová
voda eky Metuje dotuje po í ní podzemní vody m lkého ob hu, vázané na siln propustné
fluviální náplavy údolní nivy Metuje, které se podílejí na vodách minerálního z ídla jejich
p imíšením a p i vysoké intenzit odb ru t chto vod zde to jsou i p ímo vody povrchové
• ochrana této povrchové vody p ed p ímým svedením nebo vypoušt ním splaškové vody
z komunikace do eky Metuje minimáln v prostou nad z ídlem Hronovka, je tak nezbytná
• navržená opat ení s odvodem splaškových vod z vozovky s vyvýšenými obrubníky do
samostatné silni ní kanaliza ní sít se jeví jako dostate ná, hlavním problémem však je jejich
kone ná likvidace
• splaškové vody ze silnice je nutné v každém p ípad zbavit nežádoucích p ím sí pevných a
ropných látek na odlu ova ích a po té lze zvážit zp sob jejich likvidace - v úvahu p ipadá
vypoušt ní vy išt né odpadní vody do povrchové vody eky Metuje, jejich zásak do vod
podzemních, tj. p edevším zásak do 1. m lké zvodn , p ípadn jejich sedimentace
v t sn ném recipientu – reten ní nádrži s možností jejich další úpravy a kontroly
• jak s ohledem na spád terénu i nivelety posuzované komunikace, tak i s ohledem na
hygienickou ochranu území, bude nejvhodn jším místem likvidace odpadních vod
z komunikace oblast p i po átku trasy (ZÚ)
• o míst a zp sobu likvidace splaškových odpadních vod z posuzovaného úseku p eložky
komunikace bude nutné rozhodnout na základ podrobného hydrogeologického a hydro ekologického pr zkumu a to zejména ve vztahu k možnému ohrožení struktury minerálních
vod na dalším toku eku Metuje, tj. prostoru minerálních zdroj lázní B loves
• u samostatné silni ní kanalizace lze doporu it zabezpe ení koncové ásti této kanalizace
možností uzav ení kanaliza ní (kanaliza ních) v tve (v tví) v koncové (koncových) šacht
(šachtách) v p ípad významn jší ekologické havárie na p íslušném úseku komunikace
• pro zajišt ní funk nosti t chto opat ení je však nutno zpracovat havarijní plán realizované
stavby, kde bude m.j. stanovena organizace p íslušná ke kontrole, údržb a fyzické uzáv e
koncových šachet kanalizace
• nákladn jším ešením m že být automatický elektronický uzáv r šachet pomocí osazených
indikátor ropných látek
• pro fázi vlastní realizace výstavby posuzované p eložky je nutné do násypových t les a
konstruk ních vrstev používat ekologicky nezávadné materiály, zabezpe it staveništ proti
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úniku vod a p d nebezpe ným látkám, provád t pravidelnou preventivní kontrolu
stavebních mechanizm se zam ením na možný únik výše uvedených látek - stavební
mechanismy istit na k tomu ur ených zpevn ných plochách opat ených usazovací jímkou
s nornou st nou - opat ení zahrnující zne išt ní vod musí být náplní plán organizace
výstavby - p i stavebních pracích zamezit kontaminaci p dy a tím i podzemních vod p íslušnému vodohospodá skému orgánu doložit zp sob zneškodn ní veškerých odpadních
vod vzniklých v pr b hu výstavby, jež musí být v souladu se zákonem . 254/2001 Sb., o
vodách v platném zn ní - realizovat technická opat ení minimalizující možnost kontaminace
vod apod.
• souhrnn lze míru ohrožení povrchových vod (tj. zejména vod eky Metuje) nov vedeným
a posuzovaným úsekem p eložky silnice II/303 v porovnání s vedením stávajícího úseku
hodnotit p ibližn ve stejné úrovni – výrazn pozitivn ji však bude možné hodnotit
posuzovanou komunikaci obchvatu oproti stávajícímu uspo ádání komunikace v p ípad ,
že budou respektována a realizována veškerá doprovodná opat ení na ochranu povrchových
vod a sou asn se poda í nalézt ekologicky nezávadný zp sob likvidace splaškových
odpadních vod svedených z komunikace samostatnou silni ní kanalizací
1.4. Vlivy na p du, zemní a horninové prost edí a p írodní zdroje a další geofaktory
Vlivy na p du
Jde o zcela minimální až tém nulový vliv, nebo prakticky celá trasa p eložky zasahuje do
pozemk v intravilánu m sta, které jsou vedeny v naprosté p evaze jako ostatní plochy,
p ípadn stavební pozemky, tedy pozemky nepodléhající ochrann ZPF. Pouze ve zcela
zanedbatelném objemu bude zám r zasahovat do pozemk , které jsou vedeny jako zahrady a
to jednak v prostoru za bytovými domy v Riegrov ulici a v prostoru zahrádká ské kolonie
v Žabokrkách.
Vlivy na zemní a horninové prost edí
Realizace stavby nebude mít žádný vliv na zemní a horninové prost edí, nebo zám r
p edpokládá, že niveleta silnice bude vedena p edevším v úrovni terénu, p ípadn na nízkých
násypových t lesech. S realizací zá ez hlubších jak 1 m se neuvažuje. T lesem silnice tak
v žádném p ípad nebudou dot eny podložní skalní horniny, z hlediska zásah do zemního
prost edí lze p edpokládat, že plá komunikace bude zasahovat p edevším do povrchových
navážek, p ípadn do povrchových rostlých vrstev soudržného charakteru. Hlubší, ale pouze
zcela bodové zásahy je možné o ekávat jen p i hlubinném zakládání mostních objekt .
Vlivy na p írodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na zdroje pevné povahy, nebo tyto se p ímo v prostoru zám ru
nevyskytují. Vliv na zdroje tekuté povahy je hodnocen v rámci vliv na vody.
Vlivy na další p írodní geofaktory
Zám r stavby nezasahuje do evidovaných sesuvných území a vzhledem k skute nosti, že
nep edpokládá realizaci hlubších zá ez , zárove ani nehrozí, že by realizací stavby mohly být
tyto jevy vyvolány. Koncová ást stavby m že zcela okrajov zasahovat do poddolovaného
území. Tato skute nost m že mít spíše negativní vliv na zám r, nikoliv opa n . Jde však o
úsek, kde se již p eložka silnice napojuje na stávající provozovanou silnici a tato zde z tohoto
titulu nevykazuje jakékoliv poruchy. V rámci p ípadné p ípravy stavby je však nutné tyto
skute nosti a rozsah poddolování území up esnit. V p ípad st etu zám ru s t mito jevy je
nutné p ijmout odpovídající technická opat ení.
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HLAVNÍ POUŽITÉ PODKLADY
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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•

Balatka, Czudek, Demek, Sládek: Regionální len ní reliéfu R (Academia Praha 1971)
M. Tomášek: Atlas p d R ( GÚ Praha 1995)
M. Olmer, J. Kessl a kol. - Hydrogeologické rajony R (VÚV Praha 1990)
geologická mapa SSR v m ítku 1:200 000 - mapa p ed tvrtohorních útvar - list Náchod
(ÚÚG Praha 1990)
hydrogeologická mapa Sm rného vodohospodá ského plánu SR v m ítku 1:200 000
s vysv tlivkami – list 04 – Náchod (Kartografie n.p. Praha 1975)
soubor geologických a užitkových map R v m ítku 1:50 000 – list 04 – 33 Náchod ( GÚ
Praha 1990)
základní vodohospodá ská mapa R v m ítku 1:50 000 – list 04 – 33 Náchod ( ÚGK a
VÚV Praha 1992)
situace navržené trasy p eložky silnice II/303 Hronov – obchvat v m ítku 1:2000
(STRADA v.o.s. Hradec Králové 2007)
Pg. V. Kn žek: Hronov – provedení a vyhodnocení vrtu NHr – 1a – hydrogeologický
pr zkum (Vodní zdroje Praha – 07. 1974 – Geofond Praha V 70786)
Pg. V. Kn žek: Hronov – RUBENA – zdroj užitkové vody H2 – vyhodnocení
hydrogeologického pr zkumu (Vodní zdroje Praha – 05. 1981 – Geofond Praha P 31315)
Ing. Navrátil: Hronov – areál KD – stavebn – geologický pr zkum (Stavoprojekt
Pardubice – 08.1981 – Geofond Praha P 33449)
Ing. L. Traxler: Hronov – RUBENA – inženýrsko – geologický pr zkum (Stavoprojekt
Pardubice – 04. 1986 – Geofond Praha P 57170)
RNDr. K. Kuklová, RNDr.V. ezní ek: Hronov – ochranná pásma – II – hydrogeologický
pr zkum (Aqua – Minera Brno – 12.1996 – Geofond Praha P 95154)
RNDr. S. Vacek: Hronov – Textonnia Czech s.r.o. – stavba skladovací haly – inženýrsko –
geologický pr zkum (RNDr. S. Vacek, e išný – Machov – 12.1997 – Geofond Praha P
92808)
RNDr. V. Sýkora: Hronov – stavebn – ekologická úprava S PHM – inženýrsko –
geologický a ekologický pr zkum (UPO – geologický pr zkum Praha – 07.2003 – Geofond
Praha P 106785)

ÁST H.
P ÍLOHY
H.1. P ehledná vodohospodá ská situace území v m ítku 1:50 000
H.2. Podrobná situace zájmového území v m ítku 1: 2 000
H.3. Dokumenta ní listy vybraných archivních inženýrsko – geologických objekt
H.4. Dokumenta ní listy vybraných archivních hydrogeologických objekt
H.5. P ehledná tabulka chemismu a agresivity archivních vzork podzemní a povrchové vody
H.6. Rozhodnutí OÚ – RŽP v Náchod o stanovení pásem hygienické ochrany vod prostých
v polické pánvi
H.7. Informativní sd lení MZ R – ILZ o sou asném stavu ochrany p írodních lé ivých
zdroj v Hronov

V Chocni, íjen 2007

Ing. Petr ihák

...............................

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT

Dokumenta ní list archivního inženýrsko - geologického objektu

P íloha

V6/86

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – Rubena - ig pr zkum
P 57170

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 016 316,5
Y = 613 162,8
Z = 363,20 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice
UGB 50 M
Technologie:
náb rov
Drbal
Dokumentoval: Ing. L. Traxler
29.11.1985
P ejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev

km 0,070 cca 50 m vlevo
0,00 - 0,20 m Tuhé t leso železobetonový panel
0,20 - 0,40 m Navážka neulehlá - škvára istá
0,40 - 0,60 m Hlína prachovitá, pevná, šedohn dá
0,60 - 1,30 m Hlína prachovitá, pevná, sv tle rezav hn dá
1,30 - 1,80 m Hlína prachovitá, tuhá, hn davá, bíle šedá
1,80 - 2,60 m Písek st edn zrnný, hlinitý, st edn ulehlý, šedohn dý,
s valouny pískovce a k emene do 5 cm a 40%
2,60 - 4,30 m Št rk hlinit – pís itý, valouny pískovc a k emene do
9 cm a 60%, výpl písek hrubozrnný, hlinitý, slab
vápnitý
4,30 - 8,70 m Št rk hlinit – pís itý, valouny pískovc a k emene do
17 cm, p i bázi i nad 19 cm a 70%, výpl písek
hrubozrnný, hlinitý, slab vápnitý
8,70 - 9,40 m Št rk hlinit – pís itý, valouny pískovc a k emene do
5 cm a 50%, výpl písek st edn zrnný, hn d ervený
KVARTÉR
9,40 -10,00 m Písek jemnozrnný, hlinitý, ulehlý, hn do ervený –
eluvium zcela rozv tralého pískovce
10,00-11,00 m Pískovec jemnozrnný, nav tralý, hn do ervený,
nazelenale
b lošed
smouhovitý
a
skvrnitý,
diageneticky zpevn ný (rozvrtáno)
Perm - PALEOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 4,30 m
ustálená 3,70 m – (29.11.1985)
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

EN ISO
14688-1

Hloubící profily:
00,00-11,00 – 190

SN
73 1001

SN
73 3050
5
1
3
3
2-3

saSi
saSi
saSi

Y
Z
F6-CL,CI
F6-CL,CI
F6-CI

sigrSa

S4,3-SM,SF

2

saGr

G2,3-GP,GF

3

saGr,saCo G2-GP,Cb

4

saGr

G2,3-GP,GF

3

(siSa)

R6 (S4-SM)

3

-

R5,4

4

vody
technologické

H 3.1.

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT

Dokumenta ní list archivního inženýrsko - geologického objektu

P íloha

HR1/03

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – stavebn – ekologická úprava S PHM
P 106785

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 016 205
Y = 613 140
Z = 364,85 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

ÚPO – geologický pr zkum Praha
RNH6
Technologie:
jádrov na sucho
neuveden
Dokumentoval: RNDr. V. Sýkora
06.2003
P ejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev

km 0,190 cca 15 m vpravo
0,00 - 0,80 m Navážka hlína tmav šedá, s hrubými
úlomky št rku a se škvárou
0,80 - 1,30 m Navážka hlína jílovitá, tuhá až pevná,
sv tle hn dá
1,30 - 2,20 m Jíl siln prachovitý, jemn pís itý, pevný, sv tle hn dý
2,20 - 2,50 m Písek jemn
a st edn
zrnný, sv tle hn dý,
s ojedin lými valounky k emene do 3 cm
2,50 - 3,20 m Jíl siln pís itý, tuhý, sv tle hn dý, s p ím sí
nav tralých úlomk prachovc
3,20 - 4,50 m Písek st edn zrnný, jílovitý, ulehlý, šedohn dý,
s drobnými až st edními valounky
4,50 - 5,30 m Písek jemn až st edn zrnný, jílovitý, šedohn dý,
s výrazným obsahem polozaoblených valounk do 3 cm
5,30 - 6,00 m Št rk s pís it – jílovitou výplní, ulehlý, šedohn dý –
opracované valounky do 4 cm, ojedin le i v tší,
zvodn lý
KVARTÉR
Hladina podzemní vody: naražená neuvedeno
ustálená 5,01 m
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené
1,40 – 2,00

EN ISO
14688-1

Hloubící profily:
neuvedeny

(grsaSi)

SN
73 1001
(F3-MS) -Y
(F1-MG) -Y

(saSi)
saSi

(F6-CL) -Y
F6-CL

2
3

siSa

S3-SF

2

grclSi

F4-CS

2

clsiSa

S5-SC

3

siSa

S5-SC

3

saGr

G3-GF

3

vody
technologické

H 3.2.

SN
73 3050
2

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT
Dokumenta ní list archivního inženýrsko - geologického objektu

P íloha

V25/81

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – areál KD – stav. - geologický pr zkum
P 33449

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 015 523
Y = 613 397
Z = 368,50 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice
UGB 50 M
Technologie:
náb rov
Jirka
Dokumentoval: Ing. Navrátil
13-14.4.1981
P ejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev

km 0,930 cca 30 m vlevo
0,00 - 1,10 m Navážka písek hlinitý, ernohn dý se
št rky do 13 cm a 60%
1,10 - 1,60 m Hlína tuhá, ervenohn dá
1,60 - 1,80 m Písek jemnozrnný, siln hlinitý, sv tle šedý
1,80 - 2,00 m Písek hrubozrnný, siln hlinitý, rezav hn dý
2,00 - 2,20 m Hlína siln pís itá, m kká, sv tle šedá
2,20 - 3,40 m Hlína náplavová, tuhá, šedá
3,40 - 3,60 m Písek st edn zrnný, siln hlinitý, tmav šedý
3,60 - 5,10 m Št rk pís itý, fluviální – valouny (k emen, pískovec,
žula, slepenec) dob e opracované do 11 cm a 60%,
výpl písek hrubozrnný
5,10 - 6,60 m Št rk pís itý, fluviální – valouny (k emen, žula,
pískovec, slepenec) dob e opracované do 13 cm a 70%,
výpl písek hrubozrnný
6,60 - 7,10 m Hlína náplavová, tuhá, tmav zelená
7,10 - 7,70 m Št rk pís itý, s jemnozrnnou p ím sí, fluviální –
valouny (k emen, žula, pískovec, slepenec) dob e
opracované do 13 cm a 70%, výpl písek hrubozrnný,
slab hlinitý
7,70 - 8,20 m Hlína slab pís itá, náplavová, tuhá, ervenohn dá
8,20 - 8,80 m Št rk pís itý, s jemnozrnnou p ím sí, fluviální –
valouny (k emen, pískovec, slepenec) dob e opracované
do 12 cm a 70%, výpl písek hrubozrnný, siln hlinitý
8,80 - 9,40 m Hlína siln pís itá, tuhá, hn dá s dob e opracovanými
št rky (k emen, pískovec) do 1 cm a 5%
KVARTÉR
9,40 - 10,40 m Slínovec nav tralý, zelenošedý
Spodní – St ední turon - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 3,60 m
ustálená 3,40 m (za 25 hodin)
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

EN ISO
14688-1

Hloubící profily:
00,00-10,40 – 190

SN
73 1001

SN
73 3050

(siSa)
saSi
siSa
siSa
saSi
saSi
siSa

(S5-SC) -Y
F5-ML,MI
S4-SM
S4-SM
F4-CS
F6-CI
S4-SM

2-3
2
2
2
2
2
2

saGr

G3-GF

3

saGr
saSi

G3,2-GF,GP
F5-MI

4
2

saGr
saSi

G3-GF
F3-MS

4
2

sisaGr

G3-GF

4

saclSi

F4-CS

3

-

R5,4

5

vody
technologické

H 3.3.

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT
Dokumenta ní list archivního inženýrsko - geologického objektu

P íloha

V15/81

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – areál KD – stav. - geologický pr zkum
P 33449

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 015 455
Y = 613 365
Z = 368,70 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice
UGB 50 M
Technologie:
náb rov
Jirka
Dokumentoval: Ing. Navrátil
27-28.4.1981
P ejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev
km 1,005 cca 30 m vlevo

0,00 - 0,30 m Hlína humózní, hn dá
0,30 - 0,60 m Hlína siln pís itá, tuhá, hn dá
0,60 - 1,90 m Písek hrubozrnný, st edn hlinitý, šedý, se št rky do 6
cm a 25%
1,90 - 2,60 m Hlína tuhá, šedohn dá
2,60 - 3,20 m Hlína náplavová, tuhá, šedá s organickými zbytky
3,20 - 4,00 m Hlína náplavová, tuhá, tmav šedá s organickými
zbytky
4,00 - 4,30 m Písek hrubozrnný, siln hlinitý, šedý, se št rky (dob e
opracované valouny k emene, pískovce) do 6 cm a 25%
4,30 - 5,80 m Št rk pís itý, fluviální, šedý – valouny (k emen,
pískovec) dob e opracované do 16 cm a 70%, výpl
písek hrubozrnný, st edn hlinitý
5,80 - 7,00 m Št rk pís itý, fluviální, ervenohn dý – valouny
(k emen, pískovec) dob e opracované do 14 cm a 70%,
výpl písek hrubozrnný, siln hlinitý
KVARTÉR
7,00 - 8,20 m Slín pevný, zelenošedý, s drobnými úlomky nav tralého
slínovce
8,20 - 9,20 m Slínovec nav tralý, šedý
Spodní – St ední turon - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 0,80 m
ustálená 0,80 m (za 16 hodin)
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

Hloubící profily:
00,00-09,20 – 190

EN ISO
14688-1
(siOr)
saSi

SN
73 1001
F5-ML-O
F4-CS

grsiSa
saSi
(sasiOr)

S3-SF
F4-CS
F5-MI-O

3
2
2

(sasiOr)

F5-MI-O

2

grsiSa

S4-SM

3

saGr

G3-GF

4

saGr

G3-GF

4

(saSi)
-

R6 (F6-CI)
R5,4

4
5

vody
technologické

H 3.4.

SN
73 3050
2
2

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT
Dokumenta ní list archivního inženýrsko - geologického objektu

P íloha

V1/81

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – areál KD – stav. - geologický pr zkum
P 33449

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 015 257
Y = 613 265
Z = 368,00 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

Stavoprojekt Hradec Králové – závod Pardubice
UGB 50 M
Technologie:
náb rov
Jirka
Dokumentoval: Ing. Navrátil
10-13.4.1981
P ejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev

km 1,225 cca 60 m vlevo
0,00 - 0,90 m Navážka hlína, písek, cihly, št rky –
úlomky a valouny do 10 cm a
40%
0,90 - 1,40 m Hlína, pevná, ernohn dá
1,40 - 1,80 m Hlína slab pís itá, tuhá, hn došedá, s ojedin lými
k emeny do 6 cm
1,80 - 2,60 m Písek st edn zrnný, siln hlinitý, zelenošedý, se št rky
(k emen, žula, pískovec) dob e opracovanými do 9 cm
a 40%
2,60 - 4,30 m Št rk pís itý, fluviální, zelenošedý – valouny (k emen,
pískovec) dob e opracované do 12 cm a 60%, výpl
písek hrubozrnný, siln hlinitý
4,30 - 6,70 m Št rk pís itý, fluviální, hn došedý – valouny (k emen,
žula, pískovec) dob e opracované do 14 cm a 70%,
výpl písek hrubozrnný, st edn hlinitý
6,70 - 7,50 m Písek hrubozrnný, slab hlinitý, hn dý, se št rky
(k emen, žula, pískovec) dob e opracovanými do 7 cm
a 30%
7,50 - 8,80 m Št rk pís itý, fluviální, hn dý – valouny (k emen, žula,
pískovec) dob e opracované do 19 cm, ojedin le i více a
80%, výpl písek hrubozrnný, slab hlinitý
8,80 - 9,90 m Št rk pís itý, fluviální, hn dý – valouny (k emen, žula,
pískovec) dob e opracované do 13 cm a 70%, výpl
písek hrubozrnný, st edn hlinitý
KVARTÉR
9,90 - 10,10 m Slín pevný, šedý, s drobnými úlomky zv tralého
slínovce - eluvium
10,10-11,00 m Slínovec nav tralý, šedý
Spodní – St ední turon - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 3,60 m
ustálená 3,00 m (za 24 hodin)
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

EN ISO
14688-1

Hloubící profily:
00,00-11,00 – 190

SN
73 1001

SN
73 3050

(sasiGr)
saSi

G4-GM-Y
F5-ML

3
3

saSi

F4-CS

2

grsiSa

S4-SM

3

sasiGr

G3-GF

4

saGr

G3,2-GF,GP

4

grsiSa

S3-SF

3

saGr,saCo G2-GP,Cb

4

saGr

G3,2-GF,GP

4

(saSi)
-

R6 (F6-CI)
R5,4

4
5

vody
technologické

H 3.5.

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT
Dokumenta ní list archivního inženýrsko - geologického objektu
P íloha

H 3.6.

J1/97

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – Textonnia CZ s.r.o. – skladovací hala
P 92808

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 015 368
Y = 613 198
Z = 366,70 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

BORA s.r.o. Liberec - RNDr. St. Vacek, Machov
Hloubící profily:
URB 2A
Technologie:
jádrov na sucho 00,00-09,00 – 175
Zuska
Dokumentoval: RNDr. St. Vacek 09,00-10,00 – 133
03.11.1997
P ejímka dne: 03.11.1997
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev

km 1,170 cca 60 m vpravo
0,00 - 0,20 m Navážka neulehlá - nesoudržná – písek hlinitý
0,20 - 0,50 m Navážka st . ulehlá - soudržná - jíl tuhý, šedozelený
0,50 - 2,20 m Navážka neulehlá - nesoudržná – písek jílovitý
s p ím sí št rku a ojed. úlomky
cihel
2,20 - 3,50 m Št rk jílovitý, st edn zrnný, st edn ulehlý, šedozelený,
fluviální, polosoudržný (slab plastický – m kký),
valouny polymiktní, s výraznou p evahou tvrdého
slínovce 3 – 5 cm, ojedin le 8 cm a 50 – 60%, výpl
písek st edn až hrubozrnný 40%, nasycený vodou
3,50 - 3,80 m Št rk pís itý až písek št rkovitý s jemnozrnnou p ím sí,
st edn
ulehlý, šedozelený, vodou nasycený –
št rkových valoun cca 50%
3,80 - 4,20 m Písek st edn zrnný až hrubozrnný, s jemnozrnnou
p ím sí, st edn ulehlý, šedozelený, vodou nasycený
4,20 - 4,60 m Št rk pís it – jílovitý, ulehlý, šedozelený, vodou
nasycený - st ídání soudržných a nesoudržných poloh
tlouš ky cca 5 – 10 cm
4,60 - 7,30 m Št rk pís itý, slab jílovitý, ulehlý, zelenošedý, místy
slab hn do ervený, vodou nasycený - v menším
rozsahu s jílovitými soudržnými polohami tlouš ky cca
20 – 50 cm
7,30 - 8,00 m Písek jílovitý, št rkovitý, st edn ulehlý, zelenošedý až
hn došedý, slab soudržný, vodou nasycený
8,00 - 8,70 m Št rk pís itý, s jemnozrnnou p ím sí, drobný až
st ední, ulehlý, šedozelený, vodou nasycený
8,70 - 8,90 m Jíl s nízkou p ím sí št rkopísku, pevný, hn došedý,
vlhký (neodvodn ná pevnost 230 kPa)
8,90 - 9,20 m Št rk pís itý, s jemnozrnnou p ím sí, drobný až
st ední, ulehlý, nesoudržný
9,20 - 9,60 m Jíl tuhý až pevný, šedý, vlhký – rozplavená zv tralina
slínu (neodvodn ná pevnost 200 kPa)
KVARTÉR
9,60 - 10,00 m Slín pevný až polotvrdý, tmav šedý, celistvý,
zv tralinový – eluvium podložního k ídového slínovce
Spodní – St ední turon - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 2,10 m
ustálená 2,75 m

EN ISO
14688-1
(siSa)
(clSi)

SN
73 1001
(S5-SC) -Y
(F6-CL) -Y

SN
73 3050
1
3

(siSa)

(S5-SC) -Y

1-2

sasiGr

G5-GC

2-3

saGr

G3-GF

2-3

siSa

S5-SC

2

sasiGr

G5-GC

3

saGr

G3-GF

2-3

siSa

S5-SC

2-3

saGr

G3-GF

2-3

saSi

F6-CI

saGr

G3-GF

clSi

F6-CI

3

(saSi)

R6(F6-CI)

4

3
2-3

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené
2,20 – 3,50
3,50 – 6,00
6,00 – 8,70

vody
technologické
3,00
potok

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:
•
m ení
pevnosti RP

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT

Dokumenta ní list archivního hydrogeologického objektu
P íloha

H2/81

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – Rubena – zdroj užitkové vody
P 31315

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 016 443
Y = 613 180
Z = 363,50 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. Pažení:

Vodní zdroje Praha – Vodní zdroje Zli ín
RNM - BA15 Technologie:
nárazovoto iv
Satorie,Geisler Dokumentoval: RNDr. V.Kn žek
17.7-8.10.1980 P ejímka dne:
neuvedeno
00,00-06,00 – 620 mm, 06,00-10,00 – 529 mm

Sled vrstev

Popis situování a vrstev
km 0,000 cca 60 m vlevo

0,00 - 0,50 m Hlína jílovitá, šedá
0,50 - 6,00 m Písek polymiktní, šedý

EN ISO
14688-1
(siOr)
grSa
saGr

KVARTÉR
6,00 - 8,00 m Pískovec jemnozrnný, jílovitý, k emitý, tmav béžový
Cenoman – MESOZOIKUM
8,00 - 60,00 m Pískovec jemn až st edn zrnný, s polohami jílovc ,
ervenohn dý – jílovce s tektonickými ohlazy
Perm – PALEOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 3,00 m
ustálená 3,00 m

H 4.1.

Hloubící profily:
00,00-06,00 – 630
06,00-10,00 – 610
10,00-20,00 – 490
20,00-60,00 – 346

SN
73 1001
F5-ML-O
S3-SF
G3-GF

SN
73 3050
2
3

R5,4

4-5

R4-2

5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
Jakost a pr m r výstroje:
+00,60 – 20,00 m – ocel – 377 mm
18,30 – 21,50 m – ocel – 324 mm
21,50 – 56,50 m – p ekližka – 250 mm
Volná p ítoková zóna :

21,50 – 56,60 m – st ídání plné a perforované výstroje po 1 – 2 m

Úprava zapláš ového prostoru:

00,00 – 20,00 – cementové t sn ní
20,00 – 56,50 – obsyp ka írkem
56,50 – 60,00 – zasypáno torpedací vrtu

Vydatnost:

5,26 – 8,60 l/sec s ohledem na úrove deprese
7,94 – 13,88 l/sec po torpedaci úseku kolem 45,00 m

Úrove deprese:

I. – p i snížení o 11,20 m – O Z
II. – p i snížení o 13,50 m – OV Z
I. – 7,58 m od OB – PP Z
II. – 12,76 m od OB– PP Z
III. – 17,58 m od OB– PP Z

Doporu ené odebírané množství vody:

3,00 l/sec

Doporu ená maximální úrove snížení
hladiny odb rem:

o 4,00 m

Doporu ené osazení sacího koše erpadla: 6,00 m od OB
Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

vody
technologické
+

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:
•
O Z
•
OV Z
•
PP Z

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT
Dokumenta ní list archivního hydrogeologického objektu
P íloha

NHr-1a/74

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – náhradní vrt minerálních vod
P 70786

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 015 044
Y = 612 842
Z = 365,90 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

Vodní zdroje Praha
RNM
Technologie:
nárazovoto iv
M. H rka
Dokumentoval: RNDr. V.Kn žek
17.10.73-8.2.74
P ejímka dne: neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev

Popis situování a vrstev
km 1,580 cca 86 m vpravo

EN ISO
14688-1
(saGr)
saGr

Ú el vrtu :

Hloubící profily:
00,00-05,00 – 820
05,00-15,00 – 720
15,00-20,00 – 630
20,00-40,00 – 580

SN
73 1001
G2-GP-Y
G3-GF
G3,2-GF,GP,
saGr,saCo Cb,B
grsiSa
S5-SC

0,00 - 0,50 m Navážka št rk
0,50 - 2,00 m Št rkopísek drobnozrnný, hlinitý, hn dý
2,00 - 17,00 m Písek hrubozrnný až št rkopísek drobnozrnný, áste n
hlinitý s ojedin lými valouny až do 30 cm, hn dý
17,00-19,00 m Písek hrubozrnný, siln jílovitý, šedý, vápnitý
KVARTÉR
19,00-23,00 m Slínovec prachovit – pís itý, šedý, rozpukaný
23,00-40,00 m Slínovec pís itý, šedý, s polohami siln podrcenými a
druhotn stmelenými kalcitem (tektonická brekcie)
Svrchní turon - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 2,00 m – I. horizont
15,00 m – II. horizont
19,00 m – III. horizont
21,00 m – IV. horizont
25,00 m – V. horizont
ustálená 2,10 m

H 4.2.

SN
73 3050
3-4
3
3-4
3

R5-3

5

R4-2

5-6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
náhradní vrt na minerální vodu za vrt V1 (Hronovka) u n hož
došlo k míšení vod minerálních a vod prostých v d sledku koroze
a kolmatace výstroje

Jakost a pr m r výstroje:

+00,50 – 39,50 m – p ekližka - 250 mm

Volná p ítoková zóna :

21,50 - 37,50 m

Úprava zapláš ového prostoru:

00,00 – 02,00 – jílové t sn ní
02,00 – 20,50 – zapláš ová cementace
20,50 – 39,50 – obsyp ka írkem 8/16
39,50 – 40,00 – podsyp ka írkem 8/16

Vydatnost:

1,92 - 2,94 l/sec s ohledem na úrove deprese

Úrove deprese:

I.
II.
III.

– snížení o 1,0 m
– snížení o 2,0 m
– snížení o 2,8 m

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

vody
technologické
+

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:
• I Z, OV Z
• K Z + SZ

HRONOV – P ELOŽKA SILNICE II/303 - OBCHVAT
Dokumenta ní list archivního hydrogeologického objektu – popis hlubších vrstev
zjednodušen a zkrácen
P íloha H 4.3.

BJ103/97

Akce:
Archivní akce:
Evid. - zak. :

Hronov – p eložka silnice II/303 - obchvat
Hronov – ochranná pásma – II
P 95154

Geodetické ur ení:
JTSK / JTSK / Bpv
X = 1 015 006,65
Y = 613 001,43
Z = 367,00 m.n.m.

Hloubící firma:
Za ízení:
Vrtmistr:
Hloubeno dne:
Man. pažení:

SG a.s. eské Bud jovice, AQUA Minera Brno
ZIV 650
Technologie:
kombinovan
J. Fedák
Dokumentoval: RNDr. S. Vacek
2.2.- 15.4.1996 P ejímka dne:
neuvedeno
neuvedeno

Sled vrstev
0,00 - 0,70 m

0,70 - 0,80 m

0,80 - 1,00 m
1,00 - 1,40 m

1,40 - 2,00 m
2,00 - 3,00 m
3,00 - 5,20 m

5,20 - 8,40 m

8,40 - 11,70 m

11,70-15,70 m
15,70-15,80 m
15,80-21,40 m
21,40-22,00 m
22,00-35,00 m

35,00-42,70 m
42,70-43,20 m

Popis situování a vrstev
km 1,578 cca 14 m vpravo
Navážka neulehlá - hlína se škvárou, ernohn dá,
s p ím sí úlomk cihel do 15 cm
a 10 – 30%
Navážka st . ulehlá - hlína
jílovitá,
hn došedá,
s úlomky slínovce do 15 cm a 20
– 30%
Navážka neulehlá - hlína ernohn dá se železným
odpadem
Navážka neulehlá - hlína
prachovitá,
m kká,
šedohn dá,
slab
plastická,
s úlomky slínovce
Jíl
pís itý,
m kký,
rezav
šedý, s p ím sí
polozaoblených úlomk slínovce
Písek jílovitý, rezav šedý, nestejnozrnný, s p ím sí
valounk slínovce do 20%
Písek št rkovitý, st edn zrnný, st edn jílovitý, šedý,
nestejnozrnný, s p ím sí polozaoblených valoun
(polymiktní s p evahou slínovce) velikosti 2 – 5 cm,
ojedin le 12 cm
Št rk pís itý, st edn jílovitý, rezav šedý, místa
nazelenalý – polozaoblené valouny (polymiktní
s p evahou slínovce) velikosti 1 – 3 cm, ojedin le 12
cm, ojedin le s p evahou jílovit jších poloh
Jíl neplastický, polotvrdý, šedý, nevápnitý, místy se
st ípkovitými, slab oválenými úlomky jílovce –
rozplavená zv tralina eluviálního vápnitého jílu
KVARTÉR
Jílovec prachovitý, zv tralý, tmav šedý, velmi slab
vápnitý
Prachovec siln jmz pís itý, zv tralý, šedý
Jílovec prachovitý, nav tralý, tmav šedý, velmi slab
vápnitý
Prachovec jílovitý, šedý
Jílovec prachovitý, nav tralý, tmav šedý, slab
vápnitý, velmi slab zpevn ný – místy až slín pevný až
tvrdý
Prachovec jílovitý, šedý
Jílovec prachovitý, tmav šedý
Coniak - Svrchní turon - MESOZOIKUM

EN ISO
14688-1

Hloubící profily:
00,00-09,20 – 320
08,20-31,20 – 245
31,20-202,0 – 76
SN
73 1001

SN
73 3050

(grsaSi)

F3-MS-Y,Z

3

(grsaSi)

F3-MS-Y

3

(saSi)

F5-MI-Y,Z

3

(grsaSi)

F5-MI-Y

3

saSi

F4-CS

2

grsiSa

S5-SC

2

grsiSa

S3-SF

2

saGr

G3-GF

3

clSi

F6-CI

3-4

-

R6,5
R5

4-5
4-5

-

R4,3
R4,3

5-6
5-6

(clSi)
-

R6-4 (F6-CI)
R4-2
R4-2

4-5
5-6
5-6

43,20-73,00 m Slínovec šedý, st edn až siln vápnitý
73,00-87,40 m Slínovec – siln tektonicky postižený úsek, s intenzivní
karbonátovou cementací
87,40-106,1 m Slínovec šedý, st edn až siln vápnitý
106,1-107,9 m Slínovec šedý, st edn vápnitý
107,9-108,7 m Slín siln alterovaný – tektonická zóna
108,7-122,7 m Slínovec šedý, st edn vápnitý a st edn rozpukaný
122,7-164,6 m Slínovec šedý, st edn až siln vápnitý
164,6-171,6 m Slínovec se slínem – tektonická zóna
171,6-202,0 m Slínovec zdravý, šedý
St ední turon - MESOZOIKUM
Hladina podzemní vody: naražená 3,50 m
ustálená 3,40 m
Ú el vrtu :

-

R4-2

5-6

(clSi)
(clSi)
-

R5-3
R4-2
R4-2
R6,5 (F6-CI)
R5-3
R4-2
R6-4 (F6-CI)
R3,2

5
5-6
5-6
4
5-6
5-6
4-6
6

CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE HYDROGEOLOGICKÉHO VRTU:
pr zkumný hydrogeologický na minerální vody

Jakost a pr m r výstroje:

+00,16 – 31,20 m – ocel – Js 168 mm
31,20 – 202,20 m – bez výstroje

Volná p ítoková zóna :

31,20 - 200,20 m

Úprava zapláš ového prostoru:

nezjišt na

Vydatnost:

0,25 - 0,50 l/sec s ohledem na úrove deprese

Úrove deprese:

I. – snížení na 9,27 m
II. – snížení na 24,70 m

Údaje o likvidaci vrtu:

vrt byl likvidován záhozem a tamponáží (zemina, hráškový jíl a
št rk 4/8 mm) v 12. 1999

Odebrané a zkoušené vzorky:
hornin
neporušené
jádra

zemin
porušené

vody
technologické
+

Další dokumenta ní
m ení a polní zkoušky:
• I Z
• D Z

Hodnocení vlivů na krajinu (krajinný ráz)

II/303 Hronov - obchvat

Ekoteam
Hradec Králové
RNDr. Vladimír Ludvík

leden 2009

Metodika
Zpracováno dle metodiky: I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004 a
2006: Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití
území na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny
(metoda prostorové a charakterové diferenciace území)
Krajina (Krajinný ráz)
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů o
ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají
být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a ZCHÚ,
kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní
památky.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný,
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami
může příslušný orgán ochrany přírody a krajiny zřídit přírodní park. Trasa uvažovaného
záměru žádným přírodním parkem neprochází.
Identifikovaným dotčeným krajinným celkem je niva řeky Metuje.
V tomto krajinném celku lze definovat jediný dotčený krajinný prostor, kterým je intravilán
města Hronova
Přírodní charakteristika krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru:

Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu republiky (B.Balatka a kol. - GÚ
ČSAV Brno 1971) zájmové území převážné části města Hronova patří do provincie
České vysočiny, Sudetské soustavy, podsoustavy Střední Sudety. Detailněji se
potom nachází v nejsevernější části Podorlické pahorkatiny a jejím podcelku
Náchodská vrchovina s označením IVB-3A, přičemž nejsevernější část města již
zasahuje do Broumovské vrchoviny a jejího podcelku Polická vrchovina s označením
IVB-1B. Z hlediska lokálních geomorfologických poměrů se vlastní prostor zájmového
území přeložky nachází prakticky při celém Z okraji města v rovinatém až mírně
svažitém území údolní nivy Metuje v nadmořské výšce 360 – 375 m.n.m. s mírnou
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expozicí terénu k J, tj. ve směru spádu řeky Metuje Od Z je trasa přeložky ohraničena
tělesem trati ČD Choceň – Meziměstí a v převážné většině zdejší zástavbu tvoří
průmyslové areály, v současné době s výrazným útlumem využití.
Hodnocený úsek komunikace je v počátečním úseku tvořen průmyslovými plochami
drobných podnikatelských subjektů využívaných pro otevřené skladování materiálů a
přes skladové objekty převážně z lehkých stavebních konstrukcí. Nová trasa
částečně zasahuje do původního nákladového nádraží ČD, kde budou demolovány
skladové zděné objekty.
Ruderalizovaný okraj města je nejcennější částí lokality. Je tvořen terénním zlomem
o výšce několika metrů a doprovodnou zelení. Tento geomorfologický jev obchází
větší úsek města a vytváří přirozený lem zeleně kolem části obce. Součástí tohoto
okraje je také okraj klidové části města, který je tvořen parkem. Také tato část je
poměrně cenná především přítomností kvalitních a ošetřovaných stromů.
Nadmořská výška se zde pohybuje okolo 364 m n. m (“suprakolinní“ výškový
vegetační stupeň kopcovin, lesní vegetační stupeň dubovobukový).
Oblast zájmového území leží v pásu středoevropského atlanticko-kontinentálního
podnebí mírného pásu. Dle klimatické regionalizace (Quitt 1975) náleží území do
klimatické oblasti MT7. Regionálně fytogeografické členění ČSR (Skalický 1988)
zařazuje vymezenou oblast do fytogeografické oblasti Mezofytika (Mesophyticum),
obvodu Českomoravského mezofytika (Mesophytycum Massivi bohemici),
fytogeografického okresu Sudetské mezihoří, podokresu Polická kotlina (58b). Na
základě mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová et al. 1998) náleží
zájmového území k asociaci 24. Luzulo-Fagetum (biková bučina).
Severní část navržené trasy obchvatu Hronova leží v CHKO Broumovsko jejíž jižní
hranici tvoří ulice Kostelecká, T.G. Masaryka, Jiřího z Poděbrad a Mikoláše Aleše.
Nedaleko konce úseku obchvatu silnice II/303 zaznamenáme soutok řeky Metuje s
potokem Dřevíč. Oba toky mají ráz podhorského vodního toku s dosud místy
polopřirozeným charakterem s členitým dnem i břehy. Různorodé břehové porosty
jsou tvořeny nejen plně zapojeným dřevinným patrem, ale i jednotlivě rostoucími
stromy a keři. V obou tocích se v dostatečné nabídce vyskytují sedimenty, životně
důležité pro biologický vývoj a rozmnožování mihulí potočních (Lampetra planeri).
Jedná se jak o jemné až bahnité sedimenty sloužící pro vývoj minoh, tak i o písčité a
štěrkovité úseky sloužící ke tření dospělců. Vodní toky jsou zařazeny mezi lokality
soustavy Natura 2000 - CZ0523280 Metuje a Dřevíč (Evropsky významná lokalita
ČR).
Metuje v zastavěné části Hronova je regulována, břehy jsou zpevněné kamennými
zdmi. Od železničního mostu až po most u železniční zastávky má tok přirozený
charakter.
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Zbečnický potok v úseku přemostění ulice ke křižovatce u objektu bývalé sodovkárny
až po vtok do Metuje. V tomto úseku je potok regulován, protéká městskou
zástavbou a areálem firmy Wikov, za areálem jmenované firmy podtéká pod
železniční tratí a místní komunikací. Další úsek potoka je zatrubněn až po jeho ústí
do Metuje. Zbečnický potok je silně znečištěn, příčinou jsou vyústění domovních
odpadů v této části Hronova.
Kulturní a historická charakteristika krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru:

Správní území Hronova patří mezi „území s archeologickými nálezy“ podle
zák.č.20/1987 Sb..
K nejvýznamnějším stavebním památkám v širším okolí záměru patří:
- Rodný domek Aloise Jiráska s pamětní deskou od Q. Kociána, domek byl postaven
koncem 18. století. Alois Jirásek zde proži dětství a mládí. Jiráskové zde hospodařili
do roku 1878.
- Kostel Všech svatých na starém hřbitově. Původně gotický, připomínaný jako farní
r. 1359, z té doby se zachovalo kněžiště. V letech 1716-17 byl rozšířen a
zbarokizován. Zvonice s dřevěným podsebitím je z roku 1610.
- Mariánský sloup uprostřed náměstí z roku 1725 s figurálními reliéfy na podstavci a
se sochami sv. Václava, Zikmunda, Prokopa a Vojtěcha.
- Jiráskovo divadlo z roku 1930 od arch. Jindřicha Freiwalda, hronovského rodáka.
Od roku 1931 bývá divadlo každoročně dějištěm festivalu divadelních ochotníků, tzv.
Jiráskova Hronova.
- Socha Aloise Jiráska v parku za jeho rodným domkem z roku 1961 od sochaře J.
Malejovského.
Výpis ze sezanamu nemovitých kulturních památek
Hronov
4377 – soubor pevnostního systému Dobrošov
4377/37 pěchotní srub T-2 „Studýnka“ u silnice na Slavíkov
1612 – areál kostela Všech svatých
1612/1 kostel
1612/2 (pův. rč.1613) zvonice
1612/3 ohradní zeď
1612/4 márnice s kaplí
1612/5 (pův. rč.1616) hrob Justiny
1615 – divadlo
1614 – rodný dům A. Jiráska čp.19
1611 – dům čp.73 (Kalinův dům)
1620 – chalupa čp.80 (chalupa evangelika Zejdla)
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1619 – hrob A.Jiráska
1617 – mariánský sloup
1618 – socha A.Jiráska
- tvrz čp.49
Rokytník
Hronov 4377 – soubor pevnostního systému Dobrošov
4377/42 pěchotní srub T-2 „Turov“ u silnice
4377/43 pěchotní srub T-20 „Na pláni“ i silnice na Chlívce
Velký Dřevíč, obec Hronov
1631 – areál statku čp.42
1631/1 obytný dům s chlévy
1631/2 stodola
1631/3 vozová kůlna
Zbečník, obec Hronov
Hronov 4377 – soubor pevnostního systému Dobrošov
4377/38 pěchotní srub T-2 „Na hřbetu“ u silnice na Slavíkov
4377/39 pěchotní srub T-5 „U křížku“ nad obcí
4377/40 pěchtoní srub T-6 „Písník“ vpravo od silnice Hronov – Č.K.
4377/41 pěchotní srub T-7 „Lom“ tamtéž
(1632) – dům čp.74 ochrana zrušena roku 1974
Žabokrky – dům čp.46
Dále se na území města Hronova nacházejí objekty bývalého hraničního opevnění,
které je nutno respektovat, včetně přístupu k nim po veřejné komunikaci.
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Vlivy na krajinu (krajinný ráz)
Vlivy na dotčené krajinné prostory
Je zcela nesporné, že uvažovaný záměr přinese zásah do krajiny.
Uvažovaný záměr je v celém rozsahu veden intravilánem města s různým funkčním využitím.
Uvažovaný záměr přinese do krajinného prostoru větší dimenze, dlouhé přímé nebo křivkové
technické linie, přinese velké zemní práce a mostní stavby. Stane se v krajině prostorovým
předělem, který představuje zásah do rázu krajiny nejenom svou hmotou a dimenzí, ale také
hlukem z provozu, pozorovatelným pohybem na silnici a pohybem světel v nočních
hodinách.
Ve vyhodnocení zásahu stavby do krajinného rázu je však nutno vzít v úvahu, že se zde
v současné době vyskytují obdobné stavby ve formě silnic a železnic. Uvažovaný záměr
převezme část zatížení stávajících silnic.
Ovšem vzhledem k požadavkům ČSN 73 6380 Železniční přejezdy je nutné křížení

s Červenokosteleckou ulicí řešit jako mimoúrovňové a z tohoto důvodu se záměr
nutně dostává do nadzemní liniové podoby. Zde se jedná o most o délce 365 m s délkou
přemostění 298,6 m o 10 polích a 30 m rozpětí. Vlivy tohoto technického díla na krajinu lze
považovat za klíčové. Lze očekávat jejich další zvýšení vlivů vzhledem k možné nutnosti
instalace protihlukových opatření v prostoru přemostění.

Prostor mimoúrovňového křížení záměru s ulicí Čevenokosteleckou
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Vlivy násypu silnice a silničního mostu na krajinu během výstavby – na příkladu dálnice D11
u Praskačky

Vlivy násypu silnice a silničního mostu na krajinu po zatravnění – na příkladu dálnice D11 u
Chlumce n. C.
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Charakter vlivu delšího přemostění na krajinu a krajinný ráz lze ilustrovat na příkladu
mimoúrovňového napojení „Hypertesca“ v Hradci Králové.
Další znatelné vlivy na krajinu lze očekávat v prostoru navržené atypické protihlukové stěny.
Tyto vlivy je nutno řešit v kontextu okolní zástavby, která bude touto stěnou chráněna.

Křižovatka záměru s ulicí Havlíčkova – prostor předpokládané atypické protihlukové
stěny.
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Chráněná zástavba v ulici Havlíčkova

V charakteristice krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru v kapitole Krajina jsou
identifikovány hlavní přírodní a kulturně historické hodnoty tohoto prostoru. Uvažovaný
záměr bude mít vliv různé velikosti na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114/1992
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Ve vyhodnocovací tabulce je pro velikost vlivu použita následující stupnice :
-

vliv nulový
vliv malý
vliv střední
vliv silný
vliv velmi silný

Dotčený krajinný prostor:
Ukazatel

velikosta vlivu

vliv na přírodní hodnoty (rozptýlená zeleň)

střední

vliv na VKP (lesy, nivy, potoky)

malý

vliv na zvláště chráněné části přírody

malý

vliv na kulturní a historické hodnoty

nulový

vliv na estetické hodnoty

malý

vliv na kulturní dominanty

nulový

vliv na harmonické měřítko

malý

vliv na harmonické vztahy

malý
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, nakolik uvažovaný záměr zasáhne do identifikovaných
hodnot. Celkově lze vliv označit jako malý. Ve stupnici velikosti vlivu byl použit maximálně
stupeň střední, stupně silný a velmi silný nebyly použity vůbec.
Harmonické měřítko krajiny je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby
krajiny (celku) s měřítky staveb, zařízení a stop hospodářské činnosti (prvků). Uvažovaný
záměr přinese do krajiny dlouhé rovné nebo mírně zakřivené úseky, které zde dosud nebyly.
S ohledem k opatřením stanoveným ke zmírnění tohoto vlivu lze zásah do krajiny označit
jako malý.
Stupnice zásahu do krajinného rázu je vždy relativní a do určité míry subjektivní. Změna
oproti současnému stavu, kterou přinese uvažovaný záměr, není rozhodně z hlediska vlivu
na krajinný ráz pozitivní, nicméně je v posuzované krajině akceptovatelná. Silnice by po
svém uvedení do provozu vnese do krajiny i pozitivní prvky krajinné scény, například
stromořadí a ozeleněné svahy.
Celkově lze vlivy uvažovaného záměru na krajinu a krajinný ráz (kromě přemostění
Červenokostelecké ulice a atypické protihlukové stěny) uvažovat jako velmi obdobné vlivům
nedávno dokončeného záměru „Přeložka silnice II/303 Police n. M.“, které lze hodnotit

jako velmi malé.
Jedinými kritickými prvky jsou přemostění Červenokostelecké ulice a atypická protihluková
stěna.
V dalším stupni přípravy záměru bude nezbytné zpracovat detailní projekt přemostění
Červenokostelecké ulice, stanovit rozsah a charakter protihlukových stěn (délka, výška, tvar,
materiál) a projekt vegetačních úprav tělesa silnice. Doporučují se výsadby stromořadí nebo
skupin stromů k patě násypů a výsadby keřů na svahy násypů.
Po výše uvedeném upřesnění doporučujeme následující podmínku pro snížení vlivů na
krajinný ráz:
Po upřesnění technického řešení přemostění Červenokostelecké ulice (násypy,
opěrné zdi, výšky, barevné řešení), rozsahu a charakteru protihlukových stěn (délka,
výška, tvar, materiál, barevné řešení), a vegetačních úprav tělesa silnice zpracovat
detailní studii vlivů na krajinný ráz pro úseky přemostění Červenokostelecké ulice a
atypické protihlukové stěny s cílem minimalizovat vlivy na krajinu a krajinný ráz a

zajistit soulad navržené stavby s prvky historické zástavby. V případě potřeby
zpracovat vizualizaci konečného stavu dotčených prostorů.

10

Ovlivnění celkového panoramatu města Hronov
Definice: Panorama nebo panoráma je jakýkoliv široký, celkový rozhled / výhled /
pohled na krajinu nebo nějaký celek. Používá se často také na označení širokoúhlé
reprezentace obrazu v malbě, kresbě, fotografii, filmu a videu, nebo v trojrozměrném
modelu. (Dle Wikipedie)
Z hlediska stávajícího stupně rozpracovanosti návrhu záměru lze konstatovat, že
z hlediska celkového výhledu na krajinu města Hronova k významnému ovlivnění
nedojde.
Sporná místa byla identifikována v prostoru přemostění Červenokostelecké ulice a
atypické protihluková stěny. Vzhledem k poměrně velké délce mostu 365 m a předpokládáné
maximální výšce cca 5 – 6 m ani zde z hlediska celkového výhledu na krajinu města

Hronova k významnému ovlivnění nedojde. Atypická protihluková stěna bude
vnímána v kontextu blízké chráněné obytné zástavby, pro jejíž ochranu bude
realizována a zároveň bude významně nižší než tato zástavba, takže ani zde
k významnému ovlivnění nedojde.
Pro snížení detailních (blízkých) vlivů na krajinu a zajištění souladu uvažovaného
záměru s prvky historické zástavby byla stanovena příslušná podmínka.
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Fotodokumentace

Začátek trasy u stadionu (km 0,0 – 0,1)

Průchod trasy průmyslovou zónou (km 0,35)

Průchod trasy před nádražím (km 0,4)

Průchod trasy Nádražní ulicí (km 0,45 – 0,5)

Křižovatka s ulicí Havlíčkova (km 0,55)

Chráněná zástavba v ulici Havlíčkova (km 0,55 – 0,6)
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Průchod trasy ulicí Štefánkova (km 0,7 – 0,8)

Průchod trasy vedle křižovatky Štefánikova – Smetanova (km 0,9)

Pokračování trasy za ulicí Smetanova podél sportovního areálu (km 0,9 – 1,0)
3

Prostor mimoúrovňového křížení s Červenokosteleckou (km 1,2 – 1,25)

Pokračování trasy podél parku (km 1,3)
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Pokračování trasy podél parku (km 1,3 – 1,4)

Křížení trasy s ulicí Padolí (km 1,7)

Ulice Padolí – most přes Metuji (km 1,7)
5

Tok Metuje nad ulicí Padolí (km 1,65)

Železniční most přes Metuji (km 1,86)
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Trasa podél obytné zástavby v Jungmannově ulici (km 1,9 – 2,0)

Prostor napojení trasy záměru na Jungmannovu ulici (km 2,05)

Trasa uvažovaného záměru kříží stávající regionální biokoridor po stávající vozovce (km 2,1)
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Konec uvažovaného záměru - trasa vede po stávající vozovce - obytná zástavba (km 2,2)

Konec uvažovaného záměru - trasa vede po stávající vozovce - obytná zástavba (km 2,25)
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II/303 Hronov - obchvat
Situace 1 : 6000

