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1.

Zdůvodnění práce

Dokumentace z roku 2011 byla vrácena k dopracování především na základě
nesouhlasného stanoviska KHS Pardubického kraje KHSPA 08423/2012/HOK-Pce,
které uvádí řadu připomínek k původně přiložené akustické studii, která byla
zpracována v rámci předložené dokumentace. Posuzovatel se s těmito připomínkami
ztotožnil a požadoval přepracování nebo dopracování Dokumentace dle uvedených
připomínek.
Mezi hlavní připomínky KHS patří tyto:
1. Výrazněji zdůvodnit porovnání s nulovou variantou.
2. Zahrnout do posouzení i výhledové zóny pro obytnou zástavbu dle
územních plánů Holic, Ostřetína a Koudelky, které jsou umístěny
v blízkosti plánované přeložky I/36.
3. K vyznačeným referenčním bodům uvést kromě jejich vyznačení na
mapě i čísla popisná.
4. Referenční body nečíslovat zvlášť pro každou lokalitu, ale pro celou
přeložku I/36.
5. Uvést další přehlednou mapu s vyznačením všech referenčních bodů.
6. U všech hodnocených domů uvést hodnoty i pro II. patro.
7. Přidat další RB v oblasti Ostřetína. V této lokalitě hodnotit zvlášť hluk
z přeložky silnice I/36 a I/35.
8. U obce Koudelka provést výpočet pro charakteristický bod železniční
zastávky zvlášť pro silniční a zvlášť pro železniční dopravu.
9. Zkontrolovat provedený výpočet v oblasti nadjezdu železniční trati u
zastávky Holice pro obě varianty a vyjádřit se ke stanovisku KHS o
rozdílnosti obou variant.

2.

Úvod

Cílem této hlukové studie je posouzení vlivu hluku emitovaného z dopravy na
přeložce silnice I/36 v prostoru až 3 variant projektovaných přeložek trasy na okolní
obytnou zástavbu. Při výpočtech hlukového zatížení byl kladen důraz na vyhodnocení
míry zasažení zástavby v obcích, které by mohly být ovlivněny hlukem z komunikace,
která je ze stávající polohy překládána do tras mimo bezprostřední kontakt s obytnou
zástavbou.
Jedním z hlavních důvodů změny trasy silnice I/36 je nutnost vyloučení
průtahů s tranzitní dopravou stávající obytnou zástavbou. Navržená úprava by měla i
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výrazně zvýšit bezpečnost provozu oproti současnému stavu. Stávající trasa I/36 je
vedena v přímém kontaktu s kompaktní obytnou zástavbou, zejména Holic a
Borohrádku.
Navržené řešení spočívá v přeložení komunikace dle tří posuzovaných variant
(A – červená, B – modrá a C - zelená). Tyto tři varianty jsou prověřovány jižně od
Holic. Následně jsou jižně od obce Koudelka redukovány na dvě varianty. Za
Borohrádkem směrem k Česticím je trasa přeložky již invariantní. V případě, že by
bylo zjištěno překročení platných hygienických limitů, bude součástí stavby i návrh
příslušných protihlukových opatření – protihlukové bariéry, které zajistí splnění
platných limitů.
Jako rozhodující faktor je uvažováno zasažení obytné zástavby hlukem z
dopravy ve dne a v noci a splnění limitu LAeq,T = 60/50 dB, který vychází z možné
korekce +5 dB na blízkost hlavní komunikace, jejíž hluk je pro danou zástavbu
převažující. Výpočet hluku byl proveden pro denní i noční období s navrženými
kompenzačními opatřeními, které garantují platné limity pro oba stavy.
V dalších stupních projektové dokumentace budou parametry eventuálně
navržených protihlukových stěn dále upřesněny a to na základě zpřesněných
dopravních dat, podrobného zaměření terénu a aktuální legislativy.

3.

Použitá metodika

Pro posouzení hlukového zatížení ve vybraných lokalitách zájmového území ve
výhledovém období, tj. rok 2035, byl použit počítačový model pro výpočet hluku z
dopravy Hluk+ ver. 8.16, který v sobě zohledňuje sobě Metodiku pro výpočet hluku z
dopravy (MŽP ČR, 2004 – Planeta2005/2) a při zadávání dat byl zohledněn i Manuál
2001 – Výpočet hluku z automobilové dopravy ŘSD ČR 11.2011.
Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní
situace, včetně dat nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu,
vypočítat polohu charakteristických izofon Leq(A) a hladinu hluku v jednotlivých
vybraných, tzv. referenčních bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu
trasy, včetně uvažovaných zářezů, násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření
zvukových vln.
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků v
měřítku, které odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou intenzitu
a skladbu dopravy, podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. V některých
případech je simulovaná situace doplněna o zakreslení koryta říčky a vodních ploch
tak, aby bylo dosaženo lepší orientace v jednotlivých situacích. Prostředí, ve kterém
dochází v extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno jako pohltivé.
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Přínosem aktuální verze 8.16 je možnost vkládání podrobného tvaru terénu
v 3D prostoru pomocí vrstevnic. Následná exposice je potom počítána v dané výšce
nad konkrétním tvarem terénu.
Pro dosažení maximální přesnosti zobrazení a aktuálního stavu zástavby byla
do hlukové situace vložena aktuální mapa v odpovídajícím měřítku. Na základě
rekognoskace v terénu byla i tato ortofotomapa aktualizována o nedávno realizovanou
a probíhající obytnou zástavbu .
Vstupující intenzity a skladba dopravy byly přejaty z podkladů předaných
investorem – ŘSD ČR. V odhadu zatížení silniční sítě se v daném území pohybujeme
na straně vyššího odhadu intenzit dopravy.
Posuzovanou variantou je stav, kdy veškerá doprava přechází na nově
budovanou komunikaci a za předpokladu již plného zprovoznění silnice R35. Toto
časové období, tj. r. 2035, bylo stanoveno po konzultaci s investorem stavby – ŘSD
ČR jako nejbližší pravděpodobný termín možného zprovoznění stavby.
Z polohy izofon vůči zástavbě lze přibližně odhadnout i poměrnou plochu
zástavby zasažené příslušnou hladinou hluku. Všechny hlukové situace jsou
archivovány u zhotovitele. Z polohy izofon vůči zdrojům hluku lze také velmi dobře
usoudit v jednotlivých bodech na dominantní zdroj hluku.
Vzhledem k účelu a větší pochopitelnosti studie je v textu vždy používáno
slovo hluk místo věcně správného výrazu akustický tlak.

4.

Porovnání situace s hygienickými limity

Zpracování dokumentace bylo provedeno v souladu s limity uvedenými v
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nadměrným hlukem a vibracemi č. 272/2011 Sb.,
v platném znění a §30 a §31 zákona č.258/2000 Sb. v platném znění.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor ve vzdálenosti 2 m
od fasády bytových domů, pro zdravotní účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních
prostorách staveb a v chráněném venkovním prostoru, které se přičítají k základní
hladině 50 dB.
Referenční síť byla doplněna o body, které představují nejbližší okraje
pozemků směrem ke zdroji hluku. Toto hodnocení bylo provedeno pouze pro denní
dobu. Na základě požadavků KHS byl výpočet rozšířen i o několik referenčních bodů
s výpočtem akustické exposice na okraji území, které je dle platných územních plánů
určeno k budoucí obytné zástavbě.
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Značení RB na pozemcích (chráněný venkovní prostor) je provedeno pro
odlišení znaménkem +. Tj. vnější hladina hluku před fasádou (chráněný venkovní
prostor staveb) je značena RB 3, hladina hluku na souvisejícím pozemku RB 3+.
Referenční body pro značení okraje území, stanoveného dle ÚPD pro obytnou zástavbu
je značeno např. RB UP2. Referenční body u zástavby podél stávající silnice I/36
určené pro posouzení nulové varianty jsou značeny písmeny RB A atd.

Tabulka T.1. Hlukové limity
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 -5dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1

) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby,
dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a
opravy vozů.
2

) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III.
třídy a dráhách.

3

) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích
je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4

) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s
výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a
rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
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výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v
chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále
použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě
nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v
případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby
proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby
center obcí a jejich historických částí.
Z definice chráněného venkovního prostoru vyhodnocujeme nejnepříznivější
situaci (hluk na fasádě obytné budovy nebo hluk na okraji nemovitosti) a tuto situaci
porovnáváme s platnými limity.
V této akustické studii je i zohledněn Metodický návod MZd pro hodnocení
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb č. 62545 z 9.11.2010, dle kterého se od
zjištěné hodnoty ve vzdálenosti 2 m před fasádou odečte hodnota 2 - 3 dB, tj. hodnota
odrazu od fasády. Tuto korekci nemůžeme nijak zohlednit v grafické prezentaci polohy
izofon, ale je již aplikována v tabulkových výpočtech.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu nové komunikace I. třídy, lze zde nyní
počítat se
směrodatnou hladinu hluku LAeq,T = 60 dB (A) pro den a LAeq,T = 50 dB (A)
pro noc u obytné zástavby

Dohoda o užití platných limitů bude záviset na vyjádření příslušné KHS.

5.

Popis navržených tras

Všechny navržené trasy mají za cíl odvést zbytečnou tranzitní dopravu ze
středu měst a obcí a tím přispět k výraznému zlepšení stavu životního prostředí
v intravilánech. Problémem této silnice je však to, že se jedná o silnici spíše
regionálního významu bez výrazného podílu dálkové tranzitní dopravy. Proto i podíl
převedené dopravy není nijak zásadní. Silnice I/36 byla do nedávné minulosti značena
jako silnice II/318 a její převedení do kategorie silnic I. třídy nijak neznamenalo, že by
místní doprava nabyla celorepublikového významu.
V místě napojení na stávající silnici I/35 a budoucí II/635 je trasa přeložky I/36
řešena ve třech alternativách (A, B a C). Varianty A a B jsou společně vedeny jižně od
jižního okraje zástavby Holic ve vzdálenosti asi 600 m od nejbližší obytné zástavby ve
společném koridoru přibližně do prostoru kóty Na Březině, od které jsou dále vedeny
v odlišných trasách. Naopak varianta C je výrazně vyhnuta jižním směrem až do
blízkosti severního okraje Ostřetína.
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Další vedení variant A a B se liší ve směrování trasy B mimo lesní komplex
severně od zaniklé cihelny a nové cihelny Wienerberger. Zde se trasa B výrazně více
přibližuje ke stávající obytné zástavbě Holic, zejména v prostoru křížení se silnicí
III/3182. Varianty A a C naopak tento prostor míjí výrazně ve větší vzdálenosti za
cenu průchodu lesním komplexem.
Všechny varianty se společně schází v místě křížení se stávající silnicí I/36
mezi Holicemi a Velinami.
Dále jsou již pouze varianty A a B vedeny severně směrem ke křížení
železniční trati u zastávky Holice. Varianta B se opět více přimyká k obytné zástavbě
Holic, která sleduje stávající silnici III/3183. Zde vzniká i nová obytná zástavba, která
je vložena do modelu.
V místě křížení železniční trati se obě trasy dostávají do blízkosti obývaného
drážního domku. Zástavba obce Koudelka je zde situována v dostatečné vzdálenosti a
kryta terénem a lesním komplexem.
Trasy dále pokračují invariantně lesním komplexem až před Borohrádek. Ten
je obcházen severně v kontaktu spíše jen s průmyslovou zástavbou a mimo
bezprostřední kontakt s původní obytnou zástavbou. Varianta A řeší průchod jižněji
v těsnějším kontaktu se zástavbou. Naopak varianta B je od města o něco oddálena.
Problémem je zde u varianty A vznik zcela nové ojedinělé obytné zástavby v prostoru
navržené křižovatky, která u varianty A napojuje centrum města.
Trasy A a B dále míjí budovy zemědělské farmy Božetice a východního okraje
Borohrádku.
V prostoru křížení Divoké Orlice až po napojení na I/11 je přeložka vedena již
zcela invariantně v trase stávající komunikace s místním narovnáváním některých
směrových oblouků. Prochází tak v blízkém kontaktu s usedlostí Moravsko u mostu
přes Divokou Orlici a dále západně míjí souvislou zástavbu Čestic ve stávající trase.
Ta je zde však tvořena převážně neobytnými budovami.

6.

Dopravní zatížení

Předpokládaný termín zprovoznění přeložky silnice I/36 je přibližně kolem
roku 2035. V této době bude již fungovat přeložka silnice R35 v úseku Hradec
Králové – Mohelnice a stávající vedení silnice I/35 bude již zatíženo jen lokální
dopravou. Silnice I/36 bude mít stále význam jako trasa spojující silnice R35 a I/11 a
obsluhuje spíše regionální města jako Holice, Borohrádek a Častolovice.
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Obr. 1 : Dopravní zatížení variant - pentlogram pro rok 2035:
(osobní automobily / lehké nákladní automobily / těžké nákladní automobily za 24
hodin)
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Obr. 2 : Dopravní zatížení variant - pentlogram pro rok 2035 – nulová varianta
(osobní automobily / lehké nákladní automobily / těžké nákladní automobily za 24
hodin)
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Z pentlogramu jsou zřejmé tyto skutečnosti:
− Zatížení všech variant přeložky I/36 je relativně velmi nízké a pohybuje
se v rozmezí 6000 – 8000 vozidel za 24 hodin.
− Při realizaci přeložky I/36 jsou intenzity dopravy i na související síti
silnic nižších tříd rovněž velmi nízké.

7.

Posouzení jednotlivých lokalit
Úvodem lze konstatovat, že důsledkem výstavby přeložky silnice I/36 bude:
− zvýšení rychlosti jízdy na přeložce I/36
− zvýšení plynulosti jízdy
− změna topologie zdrojů hluku posunutím zdroje hluku
z bezprostřední blízkosti do dostatečné vzdálenosti od stávající
obytné zástavby

Průkazným podkladem pro prezentování jednotlivých modelovaných oblastí
jsou obsáhlé grafické přílohy programu Hluk+ s příslušnou legendou, které znázorňují
polohu vypočtených izofon v obcích a jejich okolí. Doplňující informací je poloha
charakteristických referenčních bodů pro podrobný tabulkový výpočet hlukové
expozice.
Poloha veškeré zástavby byla do programu Hluk+ přenesena z aktuálních map
v příslušném měřítku. Ve svém stanovisku uváděla KHS výhrady vůči vložení nové
zástavby, která nebyla ještě vyznačena na ortofotomapách, ale na základě terénního
průzkumu již existuje. Nejedná se o nic výjimečného, jsou to pouze nedávno vzniklé
domy, které ještě nebyly zakresleny do mapového díla a nebyly v některých případech
ani vyznačeny na ortofotomapě. Jejich poloha byla vyznačena na základě místní
rekognoskace terénu. Na mapách je snadné je rozlišit jako zakreslené objekty, které
nemají pod sebou zakreslený objekt v mapě. Jsou zcela normálně posouzeny a
nepředstavují nic výjimečného. Na žádost KHS je však v jednotlivých lokalitách na
tyto nové stavby poukázáno.
V rámci referenčních bodů se jedná o:
Holice RB 8 č.p. 450 (Obr. 11,12,13,14,29,30), Ostřetín RB 10 č.p. 271 (obr. 15,16,31
a 32, Borohrádek RB 16 p.č. 423/6 (Obr. 21, 22, 23, 24 )
Holice
(grafika obr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,27,28,29,30
Od místa napojení na stávající silnice I/35 (budoucí II/635) je trasa přeložky
I/36 řešena ve třech alternativách (A - červená,B – modrá a C - zelená). Varianty A a
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B jsou společně vedeny jižně od jižního okraje zástavby Holic ve vzdálenosti asi 600
m od nejbližší obytné zástavby ve společném koridoru přibližně do prostoru jižně od
kóty Na Březině, od které jsou dále vedeny v odlišných trasách. Naopak varianta C je
výrazně vyhnuta jižním směrem až do blízkosti severního okraje Ostřetína. Tím se
dostává do částečného spolupůsobení s hlukem ze stávající silnice I/35.
Další vedení variant A a B se liší ve směrování trasy B mimo lesní komplex
severně od zaniklé cihelny a severně od nové cihelny Wienerberger. Zde se trasa B
výrazně více přibližuje ke stávající obytné zástavbě Holic, zejména v prostoru křížení
se silnicí III/3182. Varianty A a C naopak tento prostor míjí výrazně ve větší
vzdálenosti za cenu průchodu lesním komplexem a prostorem stávající cihelny.
Po vykřížení se stávající silnicí I/36 mezi Holicemi a Velinami jsou již pouze
dvě varianty A a B vedeny severně směrem ke křížení železniční trati u zastávky
Holice. Varianta B se zde opět více přimyká k obytné zástavbě Holic, která sleduje
stávající silnici III/3183. Zde nyní vzniká i nová obytná zástavba, která se přibližuje
k trasám A a B na cca 200 – 250 m.
Na základě požadavku KHS Pardubického kraje byly podrobně prověřeny i
pozemky určené dle stávající ÚpD k nové bytné zástavbě jižně od Holic.
Obr. 3 : Plánovaná zástavba dle ÚPD Holic (růžové plochy Zb4b, Zb4a, Zb4c,
Zb8a, Zb8b, Zb8c a Zb8d).

Míra zasažení charakteristické obytné zástavby Holic je zřejmá i z podrobného
výpočtu vybraných referenčních bodů.
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Tabulka T.2.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB Holic
[dB]

Číslo
RB

Číslo
popisné
(event.
parcelní)

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq - noc

1

č.p. 402

27,8/29,7

21,0/22,4

27,8/29,1

21,0/22,3

-

-

2

č.p.8

27,7/29,5

21,0/22,8

27,7/29,0

21,0/22,2

-

-

3

č.p. 271

21,0/24,3

14,8/17,8

37,8/38,8

21,0/22,2

21,6/23,8

15,0/17,1

4

č.p. 389

28,6/31,1

21,9/23,9

47,8/49,3

41,0/42,5

29,4 / 32,2 22,6 /25,2

5

č.p.110

22,8/25,7

15,4/18,2

38,1/39,7

31,4/32,9

23,2/26,1

16,0/18,5

6

č.p. 122

22,5/-

14,5/-

41,4/-

34,5/-

22,7/-

15,7/-

7

č.p. 148

30,8/-

29,1/-

30,1/-

29,8/-

31,4/-

30,1/-

7+

č.p. 148

35,7

-

32,1

-

30,1

-

8

č.p. 450

35,4/34,2

28,7/27,3

31,2/28,7

23,6/21,7

35,4/34,2

28,7/27,3

Varianta A (červená)

Varianta B (modrá)

Varianta C (zelená)

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m nebo 3 m / 6 m, tj. přízemí / I. patro pro chráněný
venkovní prostor staveb, tj. 2 m před fasádou. U bodů označených + je výpočet
proveden pro chráněný venkovní prostor ve výšce 1,5 m nad terénem.
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Obr. 4 : Pohled na RB 6 č.p. 122

Na žádost KHS Pardubického kraje byl výpočet rozšířen o posouzení ploch určených
v budoucnu k obytné zástavbě. Jednotlivé RB jsou situovány na nejbližší okraj
vymezených ploch a hluková expozice je zde vypočtena pro chráněný venkovní
prostor ve výšce 1,5 m nad zemí.
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Obr. 5 : Pohled na nový RB 8 č.p. 450

Tabulka T.3.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc na území dle ÚPD pro
budoucí obytnou zástavbu RB Holic [dB]
Číslo Označení
RB
v ÚPD

Varianta A (červená)

Varianta B (modrá)

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq - noc

1 UP

Zb4b

34,3

26,2

34,3

28,3

2 UP

Zb4c

26,3

19,4

25,3

18,7

3 UP

Zb8a

11,4

6,1

21,6

14,5

4 UP

Zb8b

11,0

4,8

21,6

13,6

5 UP

Zb8c

9,3

3,2

22,6

15,7

6 UP

Zb8d

6,1

1,4

22,5

15,2

Varianta C nezasahuje přímo do blízkosti posuzovaného území, a proto není posuzována.
Z výsledků je zřejmé, že územní plán Holic nenavrhuje žádnou plánovanou obytnou
zástavbu do prostoru, který by mohl být v budoucnu zasažen nadlimitním hlukem
z přeložky I/36. Lze doporučit zvážení zařazení plochy Zb4b nacházející se v těsné
blízkosti průtahu původní silnice I/35 a napojení přeložky I/36, do takového prostoru. I za
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předpokladu, že zde nebudou z hlediska I/36 překročeny limity hluku, je možné v okolí
Holic nalézt vhodnější území pro obytnou zástavbu.
Protože východní okraj Holic je soustředěn kolem stávajícího průtahu silnice I/36, bude
představovat jeho přeložení mimo bezprostřední kontakt se zástavbou významné snížení
akustické expozice nejbližší obytné zástavby. To je provedeno v porovnání aktivních
variant (A,B,C) s nulovou variantou. Ta v roce 2035 představuje zachování stávajícího
stavu za předpokladu zprovoznění přeložky R35.

Tabulka T.4.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc na území pro stávající
obytnou zástavbu kolem průtahu silnice I/36 Holicemi [dB]
RB

Číslo
popisné

Nulová varianta

Aktivní varianty A, B, C

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq - noc

A

10

64,7/65,0/65,1

57,9/58,2/58,1

57,5/57,9/58,2 50,7/51,2/51,2

B

400

65,7/65,9

58,9/59,1

58,6/58,8

51,9/52,0

C

353

65,5/65,7

58,8/58/8

58,5/58,7

51,5/51,8

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m nebo 3 m / 6 m (event. 3/6/9 m), tj. přízemí / I.
patro ev. II. patro pro chráněný venkovní prostor staveb, tj. 2 m před fasádou.

Z uvedených tabulek jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1. U okrajové zástavby Holic nedochází při žádné z posuzovaných variant
k překračování platných hygienických limitů s rezervou asi 25 dB u variant A a
C a s rezervou asi 15 dB u varianty B.
2. Pro splnění platných hlukových limitů není třeba navrhnout protihluková
opatření (protihlukové bariéry).
3. Pokles intenzit dopravy na průtahu obcí zajistí plnění limitů pro starou
hlukovou zátěž pro všechny posuzované varianty. Ani u nulové varianty nejsou
tyto limity pro starou hlukovou zátěž, byť s minimální rezervou, překračovány.
Celkový pokles akustické expozice v okolí stávajíc průtahu I/36 se vlivem
zprovoznění přeložky pohybuje kolem 6 – 8 dB.
4. Plochy pro plánovanou obytnou zástavbu dle ÚPD nejsou rovněž u žádné
z aktivních variant zasaženy nadlimitním hlukem.
5. Pokud chápeme varianty A a C jako konfliktní z hlediska ochrany lesních
komplexů, potom varianta B nepředstavuje žádné riziko z hlediska zasažení
nejbližší zástavby hlukem.
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Ostřetín
(grafika 15,16,31,32)
Přeložka I/36 ve variantě C – zelená se obloukem přibližuje k severnímu okraji
obce Ostřetín a je situována v blízkosti stávající křižovatky silnic I/35 a III/3182.
Ostatní varianty jsou v takové vzdálenosti, že na zástavbu Ostřetína nemají nejmenší
vliv. Nejbližší zástavba Ostřetína je natolik blízko silnici, že se hluk z ní bude podílet
dominantní mírou na akustické expozici.

Tabulka T.5.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB obce
Ostřetín [dB]
Číslo RB

Číslo
popisné

Varianta C
L Aeq - den

Podíl hluku pouze z I/36

L Aeq - noc L Aeq - den

L Aeq - noc

9

271

46,1/47,8

39,6/44,7

35,2/37,7

27,6/31,4

10

238

51,0/52,6

43,4/47,1

38,2/39,4

31,1/34,3

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 / 6 m, tj. přízemí a I. patro pro chráněný venkovní
prostor staveb, tj. 2 m před fasádou.

Obr. 4 : Plánovaná zástavba dle změn ÚPD Ostřetína.
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Z hlediska sledovaného předmětu je nejexponovanější lokalitou ta, na které byl nyní
postaven nový rodinný dům č.p. 271, který je nyní předmětem výpočtu.
Z uvedené tabulky jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1. U okrajové zástavby Ostřetína nedochází při provozu na variantě C k překračování
platných hygienických limitů s dostatečnou rezervou. Dominantní je i u nejbližší
zástavby hluk ze silnice I/35.
Veliny
(grafika 9,10,11,12,13,14,29,30.)
Lokalitou, která významně pocítí pozitivní přínos daného řešení je obec Veliny,
kterou dnes silnice I/36 prochází. Její převedení do zcela jiné polohy tento negativní
vliv zcela eliminuje. Určitý minimální negativní dopad lze předpokládat jen na
západním okraji obce, který je situován na úbočí svahu směrem k Holicím.

Tabulka T.6.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB obce
Veliny [dB]
Číslo
Číslo
RB popisné
11

157

12

160

Varianta A

Varianta B

L Aeq - den L Aeq - noc L Aeq - den

44,3

36,0

43,3/43,7 36,1/37,8

Varianta C

L Aeq - noc L Aeq - den L Aeq - noc

44,6

36,6

43,6/45,3

34,9/35,7

44,3

36,0

43,3/43,7 36,1/37,8

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m nebo pro 3m / 6m, tj. přízemí nebo pro přízemí /
I. patro pro chráněný venkovní prostor staveb, tj. 2 m před fasádou.
Při podrobnějším výpočtů zdrojů hluku se ukazuje, že i u nejkritičtějších domů je stále
dominantní zdroj hluku stávající silnice I/36 skrz Veliny, která i po zprovoznění
přeložky I/36 (a převedení do silnic III. třídy) převažuje nad hlukem z přeložky. Jako
příklad lze uvést bod 12 ve II. patře, kdy hluk z přeložky je pouze 37,8 dB ve dne
oproti celkové sumě 44,7 dB a 31,1 dB v noci oproti celkové hlukové expozici 37,8.
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Obr. 5 : Pohled na RB 11 a 12 - č.p 157 a 160 Veliny

Tabulka T.7.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc na území pro stávající
obytnou zástavbu kolem průtahu silnice I/36 obcí Veliny – nulová varianta [dB]
RB

D

Číslo
popisné
67

Nulová varianta

Aktivní varianty A, B, C

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq - noc

66,0

58,3

57,5

49,3

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m, tj. přízemí pro chráněný venkovní prostor staveb,
tj. 2 m před fasádou.

Z této tabulky jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1. U okrajové zástavby obce Veliny nedojde vlivem provozu na přeložce I/36 u
žádné z posuzovaných variant k překročení platných hygienických limitů.
2. Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou pro okrajovou zástavbu Velin zcela
zanedbatelné.
3. U zástavby v těsné blízkosti stávajícího průtahu silnice I/36 dojde vzhledem
k poklesu intenzit dopravy k akustické expozici pro limity pro starou hlukovou
zátěž o 8 – 9 dB.
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Koudelka
(grafika 17,18,19,20)
Přibližně ve staničení km 4,5 přeložka silnice I/36 kříží mimoúrovňově
železniční trať v blízkosti železniční zastávky Holice a zde umístěného drážního
domku. Samotná obytná zástavba obce Koudelka je zde situována v dostatečné
vzdálenosti. Plánovaný rozvoj obce Koudelka se dolů po svahu mírně přibližuje
k železniční zastávce a poloze plánované přeložky I/36. Přesto lze danou vzdálenost
pokládat za dostatečnou i co do plánované ÚpD.

Obr. 6 : Plánovaná zástavba dle změn ÚPD Koudelka – Plochy pro rozvoj BV.

Míra zasažení charakteristické obytné zástavby je zřejmá i z podrobného
výpočtu vybraných referenčních bodů.
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Tabulka T.8.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB obce
Koudelka [dB]
Číslo
RB

Číslo
popisné

13
14

Varianta A - červená

Varianta B – modrá

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq – noc

321

38,8

37,3

40,6

40,1

101

22,6

22,3

30,5

30,0

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m, tj. přízemí pro chráněný venkovní prostor staveb,
tj. 2 m před fasádou.
Speciálním případem je budova železniční zastávky (vlastník SŽDC), č.p. 321. Podle
rekognoskace je budova zřejmě zároveň i obývána, takže je předmětem hodnocení co
do splnění limitů. Budova je směrem ke trati I. patrová a směrem k přeložce přízemní.
Z polohy izofon je zcela zřejmé, že dominantní hlukové zatížení je zde z železniční
dopravy. Z uvedených důvodů je zde hluk posuzován směrem od přeložky pouze
v přízemí. Na základě požadavků KHS je zde proveden i výpočet podílů jednotlivých
zdrojů hluku.
Obr. 7 : Budova zastávky Holice – RB 13 (č.p. 321) a v dálce RB 14

RB14

RB13

Při podrobnějším určení podílů jednotlivých zdrojů hluku se na příkladu bodu RB1
ukazují následující podíly:
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Tabulka T.9.: Podíly hladin hluku pro RB 13 (železniční zastávka) obce
Koudelka [dB]
RB1

Var A červená
Celek

Var B modrá
ČD

I/36

Celek

ČD

I/36

Den

38,8

27,6

38,5

40,6

34,4

37,8

Noc

37,3

26,1

36,7

38,8

33,1

37,4

Na žádost KHS byly do výpočtu rovněž zahrnuty referenční body, které charakterizují
okraj ploch určených dle ÚPD pro budoucí obytnou zástavbu: Proto byly sledovány i
dva body na jihovýchodním okraji obce Koudelka, které jsou na obr. č 17,18,19,20
vyznačeny jako hraniční body plochy pro novou obytnou zástavbu.

Tabulka T.10.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc na území dle ÚPD pro
budoucí obytnou zástavbu RB Koudelka ve výšce 1,5 m nad terénem [dB]
Číslo Označení
RB v ÚPD

Varianta A (červená)

Varianta B (modrá)

L Aeq - den

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - noc

7 UP

BV

29,5

28,7

29,1

28,2

8 UP

BV

35,0

34,2

33,7

32,0

Varianta C nezasahuje přímo do blízkosti posuzovaného území, a proto není posuzována.
Z této tabulky jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1.

U budovy traťového domku (východní strana) nedochází v obou variantách A i B
k překračování platných limitů pro hluk v noci z kombinovaného zatížení
z automobilové a železniční dopravy. Dle polohy izofon se na tomto zatížení
podílí rovněž významně hluk z železniční dopravy. Byl proveden i podrobný
výpočet podílů jednotlivých druhů dopravy a ukazuje se, že na sledované
východní straně žel. domku hluk z železnice (RB 13) přesahuje asi o 10 dB hluk
z přeložky, takže je jím zcela přemaskován. Ještě výraznější by toto
přemaskování bylo na čelní straně domku, které ještě více vystaveno hluku
z železnice.

2.

Obytný drážní domek lze považovat spíše za historickou záležitost, která by
v roce 2035 neměla nijak limitovat posuzovaný záměr.
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3.

Zástavba obce Koudelka je zasažena výrazně podlimitními hladinami ve všech
posuzovaných variantách. Totéž platí i pro přilehlé území pro budoucí rozvoj
nové obytné zástavby dle platné ÚPD.

4.

V bodě 8. připomínek KHS Pardubického kraje je poukázáno na rozdíly v poloze
izofon v blízkosti estakády přes železnici u varianty A a B při totožných
intenzitách. Zde upozorňujeme na zcela odlišné výškové řešení obou variant, kdy
varianta A je zde vedena ve výšce cca 6 – 7 m nad terénem oproti variantě B,
vedené ve výšce cca 10 m nad terénem. To způsobuje i zcela rozdílné šíření
hluku v okolí obou variant.

Borohrádek
(grafika 21,22,23,24)
Město Borohrádek je nyní negativně velmi postiženo průtahem silnice I/36
historickým středem města. Ten je navrženými dvěma variantami A a B obcházen
severně, kde je v kontaktu spíše jen s průmyslovou zástavbou a mimo bezprostřední
kontakt s původní obytnou zástavbou. Varianta A řeší průchod jižněji v těsnějším
kontaktu se zástavbou. Naopak varianta B je od města oddálena asi až o 500 m
severněji. Problémem u varianty A je v tomto úseku realizace zcela nové obytné
zástavby v prostoru navržené křižovatky, která u varianty A napojuje centrum města.
Trasy A a B dále míjí budovy zemědělské farmy Božetice a východní okraj
Borohrádku.
Míra zasažení charakteristické obytné zástavby je zřejmá i z podrobného
výpočtu vybraných referenčních bodů.

Tabulka T.11.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB
Borohrádek [dB]
Číslo
RB

Číslo
popisné

15

352

30,2 / 32,3

23,0 / 27,4

24,1 / 22,7

19,2 / 21,4

16

p.č. 426/6

46,3

39,4

42,0

34,7

17

582

35,1 / 36,4

28,6 / 29,9

31,9 / 33,2

25,5 / 26,8

18

445

41,0 / 37,2

34,8 / 30,2

36,5 / 39,1

30,6 / 33,2

19

p.č. 821

37,0

28,6

46,2

37,5

20

127

20,3 / 22,3

18,5 / 20,6

27,2 / 29,0

18,4 / 20,1

Varianta A
L Aeq - den

Varianta B
L Aeq - noc

L Aeq - den
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Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m nebo 3 m / 6 m, tj. přízemí / I. patro pro chráněný
venkovní prostor staveb, tj. 2 m před fasádou.
Obr. 8 : Budova poblíž přeložky I/36 křižovatky v centru Borohrádku – RB 16

Obr. 9 : Budova stavení poblíž přeložky I/36 mezi var. A a B – RB 20
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Z hlediska posouzení nulové varianty je Borohrádek zcela typickým městem, které
jako přínos jakékoliv z posuzovaných variant získá značný pokles průjezdné dopravy a
tím i značný pokles hlukové zátěže.

Tabulka T.12.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc na území pro stávající
obytnou zástavbu kolem průtahu silnice I/36 Borohrádkem – nulová varianta
[dB]
RB

Číslo
popisné

Nulová varianta

Aktivní varianty A, B,

L Aeq - den

L Aeq - noc

L Aeq - den

L Aeq - noc

E

281

64,3 / 64,8

56,2 / 56,8

57,2 / 57,6

49,2 / 49,6

F

152

62,1 / 63,0

54,8 / 55,6

55,3 / 56,1

46,9 / 47,4

G

16

63,5 / 63,8

59,4 / 59,8

57,4 / 57,9

52,6 / 53,6

H

240

63,2

55,8

56,3

49,5

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 m, tj. přízemí pro chráněný venkovní prostor staveb,
tj. 2 m před fasádou.
Pozn: RB G je na náměstí s pojížděnou velkou dlažbou.
Z této tabulky jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1. Pro zástavbu Borohrádku nezpůsobí v případě obou variant (A a B) jejich
provoz nadlimitní zasažení stávající obytné zástavby hlukem z provozu
automobilové dopravy. Rezerva oproti limitům se pohybuje v rozmezí 12 – 13
dB.
2. Mírně příznivější je z hlediska akustické expozice varianta B, ale pokud by tato
způsobovala nějaké problémy z hlediska vlivů na přírodu, lze bez problémů
akceptovat i variantu A.
3. Drobným problémem je realizace nové obytné výstavby v prostoru navrhované
křižovatky a plánovaného připojení varianty A (bod RB 16). Ten si zřejmě
vyžádá projekční změny tvaru a umístění křižovatky, nicméně bylo by vhodné
v budoucnu podobné nesrovnalosti eliminovat již v rámci ÚPD.
4. Pro splnění platných hlukových limitů není třeba navrhnout žádná protihluková
opatření (protihlukové bariéry).
5. V porovnání s nulovou variantou jsou všechny varianty velmi výhodné a
snížení expozice u nejbližší obytné zástavby se pohybuje kolem 6 – 8 dB.
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Moravsko
(grafika 25,26)
Osada Moravsko se nachází v těsné blízkosti stávající silnice I/36 nad přemostěním
Divoké Orlice. Přeložka je zde invariantně vedena prakticky v ose stávající
komunikace, jen s mírnou úpravou v místech některých směrových oblouků nebo
výškového vedení trasy.
Tabulka T.13.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB osady
Moravsko [dB]
Číslo RB

Číslo
popisné

Varianta A
L Aeq - den

L Aeq - noc

21

111

38,3 / 40,4

25,0 / 31,2

22

115

59,5 / 60,1

51,2 / 50,8

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 / 6 m, tj. přízemí a I. patro pro chráněný venkovní
prostor staveb, tj. 2 m před fasádou.
Obr. 10 : Budova poblíž přeložky I/36 Moravsko – RB 22
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Z této tabulky jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1. Zástavbě osady Moravsko ve svahu nad údolím Divoké Orlice nezpůsobí
případná realizace přeložky nadlimitní zasažení hlukem. Rezerva oproti
limitům se pohybuje v kolem 25 dB.
2. Problematičtější je zasažení stávající obytné zástavby v těsné blízkosti
komunikace (RB22). Zde těsná blízkost domu neumožňuje ani žádnou
efektivní protihlukovou ochranu. Hluková exposice se pohybuje na hranicích
platných limitů pro nové stavby. Zřejmě by zde bylo možné maximálně se
omezit na ochranu chráněného vnitřního prostoru staveb.

Čestice
(grafika 25,26.)
Obec Čestice se nachází východně od trasy stávající silnice I/36 v blízkosti jejího
napojení na silnici I/11. Přeložka je zde invariantně vedena prakticky v ose stávající
komunikace jen s mírnou úpravou v místech některých směrových oblouků nebo
výškového vedení trasy. V blízkosti asi 200 m od stávající i budoucí trasy se nachází
převážně hospodářské budovy a místy i budovy obytné nebo budova školky.
Tabulka T.14.: Ekvivalentní hladiny hluku pro den a noc ve vybraných RB
Čestice [dB]
Číslo RB

Číslo
popisné

Varianta A
L Aeq - den

L Aeq - noc

23

12

36,2 / 38,1

27,2 / 29,4

24

p.č. 53/2

43,2 / 44,7

34,1 / 35,9

25

19

48,5 / 50,1

39,8 / 41,3

51,5

-

52,1 / 53,6

43,6 / 44,8

25 +
26

p.č. 93/2

Uvedené hodnoty jsou ve výšce 3 / 6 m, tj. přízemí nebo I. patro pro chráněný
venkovní prostor staveb, tj. 2 m před fasádou. U bodů označených + je výpočet
proveden pro chráněný venkovní prostor ve výšce 1,5 m nad terénem ve dne.
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Obr. 11 : Budova poblíž přeložky I/36 Čestice – RB 24

Z tabulky T.14 jsou zřejmé tyto skutečnosti:
1. U zástavby Čestic není v případě realizace přeložky silnice I/36 prokázáno
nadlimitní zasažení stávající obytné zástavby hlukem z provozu automobilové
dopravy. Rezerva oproti limitům se pohybuje v rozmezí 8 - 10 dB podle limitů
pro nové stavby při odečtení korekce 2 dB dle Metodického pokynu č. 62545.
2. Pro ochranu obytné zástavby zde není třeba budovat žádné protihlukové
bariéry.

Všeobecné zhodnocení
Z hlediska ochrany obyvatel před nadměrným hlukem bude mít stavba
přeložky silnice I/36 výrazně pozitivní vliv především na snížení intenzity
dopravy na stávajících průtazích silnice I/36 v intravilánu Holic, obce Veliny a
Borohrádku. (o 6 – 8 dB).
Pro splnění platných hygienických limitů
z posuzovaných variant budovat protihlukové bariéry.

není

třeba

u

žádné

Mezi jednotlivými variantami jsou z hlediska akustické expozice místa
drobné rozdíly, které by ale neměly být klíčové pro celkový výběr optimální
varianty.
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8.

Porovnání s nulovou variantou

Při porovnání aktivních variant A, B a C s nulovou variantou, tj. se stavem, kdy
ve srovnatelném časovém období bude zachován stávající stav vedení silnice I/36, byl
tento stav hodnocen u vzorových referenčních bodů na průtahu silnice I/36 Holicemi,
dále v obci Veliny a na průtahu Borohrádkem.
Z uvedených hodnot je zřejmý pokles akustické expozice asi 6 – 8 dB při aktivních
variantách, nicméně ani při nulové variantě by se zřejmě nejednalo o hodnoty
převyšující stávající limity pro starou hlukovou zátěž.
Pro zástavbu osady Moravsko a obce Čestice není rozdíl mezi aktivními variantami a
variantou nulovou.

9.

Závěr
Z výše uvedené studie vyplývají následující skutečnosti:
− Stavba přeložky silnice I/36 je u všech variant z hlediska akustického
zasažení obyvatel zcela bezkonfliktní.
− U žádné z hodnocených variant není třeba pro splnění platných limitů
budovat žádná protihluková opatření.
− Při porovnání variant A, B, C vedení přeložky I/36 v prostoru jižně a
východně od Holic jsou z akustického hlediska mírně vhodnější
varianty A a C. Varianta B je zde však rovněž plně akceptovatelná.
− Při porovnání variant A a B mezi Holicemi a Koudelkou jsou obě
varianty srovnatelné.
− Při porovnání variant A a B v prostoru severně od Borohrádku je
nepatrně vhodnější vedení ve variantě B. Varianta A je zde však
rovněž plně akceptovatelná.
− Všechny posuzované varianty jsou výrazně výhodnější v porovnání
s nulovou variantou, tj. zachováním stávajícího stavu ve srovnatelném
časovém období.
− Hledisko dopravní akustiky by zde nemělo hrát zásadní roli při výběru
optimální kombinace variant.
−

V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné provést
zpřesnění akustických výpočtů na základě dostupných dat.
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Všechny vypočtené situace s rastrem měřítka jsou uvedeny v příloze a
zakreslené izofony v poloze vůči obytné zástavbě slouží k posouzení situace.

Seznam příloh

Příloha 1 – 33 x Grafické prezentace jednotlivých lokalit a variant v programu Hluk +
– izofony LAeq,T ve dne v kroku po 5 dB a s vyznačením polohy
referenčních bodů.

Obr. 1 – 14 a 27 – 30 – Holice
Obr. 15,16,31,32 - Ostřetín
Obr. 9 – 14 a 29 – 30 – Veliny
Obr. 17 – 20 – Koudelka
Obr. 21 - 24 - Borohrádek
Obr. 25 -26 - Moravsko a Čestice
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