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Úvod 
 
 
Předmětem studie je posouzení a vyhodnocení vlivu zdrojů hluku generovaného 
mobilními a stacionárními zdroji na stav akustické situace ve venkovním prostoru 
v okolí záměru a ovlivněné obytné zástavby v nejbližším okolí v denních a nočních 
hodinách.  
 
Hluková studie se zabývá stavem po realizaci, přičemž hodnotí akustickou zátěž 
generovanou dopravou na příjezdových komunikacích a parkovacích plochách a 
stacionárními zdroji obslužných objektů. Posouzení bylo provedeno výpočtovým 
postupem na základě znalosti o umístění a akustickém výkonu zdrojů. 
 
Tato studie byla vyhotovena jako podklad pro posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
 

      Vstupní data 
 

      Data předaná zadavatelem 

     Průvodní technická zpráva 
Zákres celkové situace 
 

 
Název stavby   :Obchodní centrum Southgate 
 
Místo stavby   : Praha 12, Modřany 
 
Kraj      : Praha 
 
Investor    : PROREALM s.r.o. 
 
 
 
Předmětem záměru je výstavba obchodního centra SOUTHGATE pro investora firmu 
PROREALM s.r.o. v katastrálním území Modřany na pozemku 112/1. Záměrem 
investora je instalovat prodejní a výstavní plochy (zařízení bytů a koupelen), včetně 
příslušného zázemí pro návštěvníky. Při návrhu se vycházelo ze zadání investora 
tzn. 2-3 nájemci na jedno podlaží. Prodejní doba se předpokládá od 8-22 hodin. 
 
 
Objekt je navržen jako pětipodlažní s jedním částečně zapuštěným podlažím pod 
úroveň okolního terénu. Budova je spojovacím můstkem připojena na stávající objekt 
garáží. Součástí projektu je i úprava prostor stávajícího autoservisu na parkoviště.  
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Dispozičně je v úrovni 1.PP navržena parkovací plocha a technologické zázemí. Na 
úrovni 196,43 = 1.PP je hlavní vstup do objektu, nástup na eskalátory, hlavní 
schodiště a výtah umožňující přístup do dalších podlaží a dále parkovací plocha pro 
27 vozidel přístupná z ulic Komořanská a K Dolům. Další vstup je z chodníku na 
severní straně. Z ulice K Dolům je samostatný vjezd pro zásobování. Dále budou zde 
vytvořeny prostory pro technologické zařízení tj. trafostanice, strojovna HZV, prostor 
pro odpadové hospodářství. Boční stěny na západní a východní straně na této úrovni 
tvoří výkladce pro prezentaci výrobků jednotlivých nájemců. 

 
 

V dalších patrech jsou pak navrženy výstavní a prodejní plochy včetně patřičného 
kancelářského zázemí pro prodejce. Ve 4. a 5.NP jsou pak další nutné technologické 
prostory-kotelna, strojovna chlazení a vzduchotechniky. Ve středu objektu jsou 
umístěna pohyblivá schodiště. Kolem schodišť bude vymezen komunikační prostor 
dělící prosklenou stěnou se vstupními dveřmi do prodejní zóny. 

 
 

Objekt je pomocí spojovacího krčku na úrovni 1.,2.,3.NP napojen na objekt 
stávajících garáží s nově vytvořenými přístupy v obvodovém plášti do stávajícího 
objektu k parkovacím stáním. Výškové rozdíly mezi úrovní podlah jsou vyrovnány 
šikmými rampami. Spojovací můstek je třípodlažní a s proskleným tubusem se 
sedlovou střechou ve 3.NP. Nosná konstrukce bočních stěn a střechy spojovacího 
můstku na úrovni 3.NP je navržena z lehké příhradové ocelové konstrukce a 
opláštěny prosklenou fasádou. 

 
 

Staticky je objekt navržen jako betonový skelet s tuhým betonovým jádrem tvořeným, 
schodišťovým prostorem a výtahovou šachtou. Objekt bude založen na pilotách 
Ø600 v délkách cca 12,0 m opřených o skalní podklad. Tyto piloty tvoří podpory pod 
železobetonové roznášecí prahy, které umožňují překlenutí tělesa zatrubněného 
Libušského potoka bez statického přitížení podzemního objektu. 

 
 

Vlastní nosnou konstrukci objektu tvoří monolitické sloupy průřezu 400x400 a 
bezprůvlaková monolitická deska tloušťky 250 mm. Část vnějších obvodových a 
vnitřních stěn tvoří staticky tuhé jádro a je navržena z monolitického betonu tloušťky 
200 mm. Pouze vnější sloupy podporující vykonzolované 1.NP jsou kruhového 
průřezu o Ø800. Fasáda na jižní a západní straně je navržena prosklená na 
hliníkových profilech. Na úrovni každého podlaží bude pás skleněné fasády v úpravě 
neprůhledné v šířce 1000 mm. Všechny střešní plochy budou ohraničeny atikou, do 
které bude osazeno zábradlí. Atika v místě prosklené fasády bude betonová a bude 
do ní uchycena kolejnice závěsného zařízení HOIST pro údržbu prosklené fasády. 
Na ostatních stranách je fasáda plná, vyzděná v tloušťce 250 mm a doplněna 
zateplovacím pláštěm 100 mm. Obvodová stěna bude ukončena vyzděnou atikou. 
Na terasách a střeše 5.NP je navržena systémová skladba vegetační střechy 
VEDAFLOR. 
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obrázek 1 – současný stav s vyznačením zájmového území 
 

 

 

CHARAKTERISTIKA LOKALITY 
 
Pozemek 112/1 pro výstavbu objektu se nachází na rohu ulice Generála Šišky a 
Komořanské v oblasti starých Modřan. V současné době je na něm umístěno 
dočasné parkoviště P+R. Staveniště je mírně svažité podél ul. Generála Šišky a 
klesá od východu k západu, přičemž rozdíl výšek je cca 1,5 m. Komunikačně je 
napojen současným vjezdem z ulice Komořanské a dalším vjezdem z ulice K Dolům. 

 

Legislativa 
 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku byly stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb.  
 
§ 11 
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 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 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém 
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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,1lh). 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 g ekvivalentní 
hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvi-
valentní hladinou akustického tlaku A LAeq,r podle odstavce 1. 
 
(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 nejhluč-
nějiších hodin (LCeq 8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu (LCeq,lh). 
 
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem zá-
kladní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto naříze-
ní. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové 
složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se další ko-
rekce -5 dB. 
 
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického 
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu 
LCeq,1lh 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 ekvi-
valentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. 
 
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se 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. 
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obrázek 2 – podélný řez objektem 

 
 
 

obrázek 3 – rozmístění zdrojů hluku na střeše objektu 
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
 
 

                                                 Část A 
tabulka 1 - korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v 

chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru 

Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru 

1)1 2)2 3)3 4)4 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní 0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. Pro noční dobu se pro chráněný 
venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z 
dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce –5 dB. 
 
 
                                                        Část B 

tabulka 2 - korekce pro stanovení hygienických limitů hluku 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

od21:00 do 22:00 + 10

                                                 
1  Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů 

hluku, 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 drahách, 
kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních 
komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 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 které 
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v 
chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 
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                                                               Část C 
Způsob výpočtu hygienického limitu 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 7:00 – 21:00 hod. 
LAeq,T je hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovený podle § 
11 odst. 3. 
 
Důsledky pro řešení studie 
 

• Pro stávající obytné objekty zájmového území, nacházející se 
v blízkosti příjezdových komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto 
komunikacích převažující, byly pro účely hodnocení akustické studie ve 
venkovním prostředí ovlivňovaném hlukem z těchto komunikací uvažovány 
tyto nejvýše přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a 
v chráněných venkovních prostorech staveb: 
základní hodnota hluku      LAeq,T = 50 dB 
korekce pro chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory 

− korekce pro noční dobu     k = - 10 dB 

− pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích podle odstavce 
2) přílohy 3       k = + 10 dB 

 
Těmto korekcím odpovídá hlukový limit pro hluk z automobilové dopravy 
pro den LAeq,T = 55 dB, pro noc LAeq,T = 45 dB. 

 

Podmínky pro řešení studie 
 
Metodika výpočtu 
 

Pro hodnocení hluku z automobilové dopravy a z průmyslových zdrojů hluku 
byl použit program HLUK+ verze 7.5 (RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). 
Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy vycházejí z Metodických pokynů pro 
výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro použití v hygienické službě 
rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20. 11. 1991, a z 
novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 1996, nahrazující přílohu 
č.1 Metodických pokynů a dále Druhé vydání novely metodiky pro výpočet hluku 
silniční dopravy (viz Planeta, číslo 2/2005). Metodické pokyny pro výpočet hladin 
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hluku z dopravy jsou v České republice časově posledním a vývojově nejvyšším 
stupněm modelů pro výpočet vlivu dopravy na kvalitu akustické situace ve venkovním 
prostředí. Výsledky modelů autoři ověřují měřením a prokazují tak vhodnost výše 
uvedeného programu. Použití Novely je hygienickou službou rovněž schváleno. 
Podle této metodiky je počítána ekvivalentní hladina hluku LAeq,T od trasy s 
proměnným dopravním provozem ve libovolném referenčním bodě, vyjádřená v 
jednotkách dB. 

Při výpočtu ekvivalentní hladiny hluku LAeq generované ve venkovním 
prostředí průmyslovými zdroji hluku vychází program z metodiky, zveřejněné v 
materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb – stavební 
akustika“ (VÚPS Praha, 1985). 

V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají 
se hodnoty akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku 
A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A. 

Akustická situace po realizaci plánovaného záměru byla zjišťována 
standardním výpočetním postupem. K výpočtům bylo použito výše popsaného 
programu. 

Program vyžaduje při vytváření výpočtového prostředí zadání typů terénu. 
Používá se globální volby „terén odrazivý“ nebo „terén pohltivý“, resp. může být 
použit atribut „vnořeného“ terénu. Terén odrazivý působí minimální útlum zvukových 
vln. Převážně se jedná o betonové či asfaltové plochy a vodní hladinu. Při šíření 
zvukové vlny nad terénem pohltivým naopak dochází k většímu útlumu zvukových 
vln. Tento terén je charakterizován např. travnatými plochami, obilím, nízkými 
zemědělskými kulturami.  

Program HLUK+ vyžaduje zadání výpočtového roku, tento parametr je 
důležitý z hlediska popisu akustických vlastností dopravního proudu na komunikaci. 
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy předpokládá postupnou 
obnovu vozového parku vozidly splňujícími přísnější hlukové emisní limity, tím 
dochází každým rokem ke snižování akustických emisí vozidel v dopravním proudu. 
Pro výpočet akustické situace byl zvolen rok 2009. 

Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v referenčních bodech byly 
stanovovány 0,5 m před fasádou domů ve výšce místností. Izofony byly počítány ve 
výšce 2 m nad terénem, v případě panelového domu (K Dolům č. 10) ve více 
výškách (viz tabulky, kde vždy body 3 – 7 se vztahují k tomuto objektu).  

 
Výpočetní body 
Pro posouzení hlukových imisí v nejbližší obytné zóně a v chráněném venkovním 
prostoru bylo zvoleno 5 výpočetních bodů. V těchto bodech byl proveden výpočet 
hlukové zátěže. Umístění výpočetních bodů pro hodnocení hlukové zátěže je patrné 
z  obr. č. 5. 
 

1 – Komořanská 12 
2 – Komořanská 11 
3 – 7 K Dolům 10 
8 – Na Schůdkách 8 
9 – Komořanská 24 
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obrázek 4 – situace 

 

 
 
 

obrázek 5 – rozmístění výpočetních bodů 
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Zdroje hluku  
 
Zdroje hluku při výstavbě 
 
Na stavbě bude použita různá stavební technika od malé až do velké kategorie. K 
těžení zemin budou použita rypadla a nakladače kolové nebo pásové, přesun zeminy 
bude zabezpečen nákladními automobily. S postupem stavebních prací se bude 
měnit nasazení strojů a tím i generovaný hluk. Protože se budou zdroje pohybovat, 
bude se samozřejmě měnit i rozložení hlukových hladin. Z tohoto důvodu lze hlukové 
poměry při výstavbě jen odhadovat na základě znalostí o hlučnosti jednotlivých typů 
mechanismů. 
 
 
Zdroje hluku při provozu 
 
 
Mobilní zdroje - autodoprava 

 
Frekvence dopravy za 24 hodin....................................................celkem 630 průjezdů 
 
 
Stacionární zdroje - vzduchotechnika 
 

LpAmax Denní doba 6 – 22 hod.  

Zdroj  
č.  

Název  Hladina akustického výkonu 
LwA  

                                                                            dB  

1  Kondenzátor chlazení  72  

2  Výdech odtahu spalin č. 1  68  

3  Výdech odtahu spalin č. 2  68  

4  Výdech VZT č. 1  70  

5  Výdech VZT č. 2  70  

6  Výdech VZT č. 3  70  

7  Výfuk dieselagregátu + sání VZT 60  
 
 
V noční době se počítá s provozem pouze kotelny. Ostatní zařízení budou mimo 
provoz.  

 



 13

LpAmax Noční doba 22 – 6 hod.  

Zdroj  
č.  

Název  Hladina akustického výkonu 
LwA  

                                                                            dB  

1  Kondenzátor chlazení  0  

2  Výdech odtahu spalin č. 1  68  

3  Výdech odtahu spalin č. 2  68  

4  Výdech VZT č. 1  0  

5  Výdech VZT č. 2  0  

6  Výdech VZT č. 3  0  

7  Výfuk dieselagregátu + sání VZT 60  
 
 
 
Hluk ze stavební činnosti 
 
 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je pro provádění nových staveb a změn 
dokončených staveb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší 
přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle § 11 citovaného 
nařízení. Pro hluk ze stavební činnosti je výsledná nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina LAeq,T = 60 dB pro dobu trvání stavební činnosti 14 hodin. Pro dobu kratší 
stanoví nařízení vlády č.148/2006 Sb. způsob stanovení této hodnoty. 
Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví vztahem: 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . log[(126+t1)/t1], kde t1 je doba trvání hluku ze stavební 
činnosti v hodinách v období 7-21 hod., LAeq,T je nejvyšší přípustná ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A  
 
 
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani 
konkrétní informace o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové 
zátěže při výstavbě byly proto použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, 
používaných při stavebních pracích obdobného rozsahu. 
 
 
Počet jednotlivých zařízení a doba jejich provozu nejsou přesně známy, následující 
přehled vychází ze zkušeností s obdobnými stavebními akcemi. Hodnota LWA [dB] 
charakterizuje emisní parametry strojů ve vzdálenosti 1m. 
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tabulka 3 -  emisní parametry skupin strojů ve vzdálenosti 1 m 
 

Zdroj hluku Hladina hluku LWA [dB]* 
Nákladní automobil T 815 86 
Pásové rypadlo 108 
Traktor 88 
Mobilní rypadlo 96 
Buldozer L 721 87 
Autobagr UDS 89 
Nakladač UNC nebo KNB 250 80 
Nakladač Š 180 83 
Autojeřáb 100 
Vibrátor na beton 108 
Mobilní kompresorová stanice 99 

 
Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby, která je cca 10 m od hranice 
budoucího staveniště, by při použití těžkých stavebních mechanizmů docházelo v 
první fázi výstavby k překračování nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku pro 
stavební činnost. Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit 
použitím vhodné organizace práce, úpravou staveniště a použitím dočasných 
protihlukových opatření. Znamená to např. využívání mobilních protihlukových stěn, 
používání nejhlučnějších mechanizmů v co největší vzdálenosti od obytných domů 
(pokud to postup stavebních prací umožní). Z preventivních a organizačních opatření 
to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší hlučností, organizování 
stavebních prací tak, aby nejhlučnější činnosti byly prováděny v hodinách, kdy je 
většina obyvatel mimo domov, neprovádět hlučné práce o víkendech a o svátcích ap. 
Pro orientační posouzení hluku ze stavební činnosti byl proveden výpočet hlukových 
imisí na fasádách domů označených jako referenční body. V ploše staveniště byly 
umístěny 3 skupiny stavebních strojů.  
Umístění protihlukové stěny sníží hlukovou zátěž okolní zástavby v době provádění 
stavebních prací, neochrání ji však před stavebním hlukem tak, aby byla dodržena 
limitní hodnota pro hluk ze stavební činnosti. 
 

tabulka 4 – hluk z výstavby u nejbližších obytných domů - LAeq [dB] 
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obrázek 6 – hluk z výstavby u nejbližších obytných domů  

 

 
 
 
 
Doporučení pro období výstavby 
Z údajů v tabulce 4, kde hluk z výstavby je uveden ve sloupci „průmysl“, plyne, že 
tento hluk negativně ovlivní akustickou situaci v okolní obytné zástavbě.  
 
Pro minimalizaci dopadů na akustickou situaci okolí a nejbližší obytné zástavby je 
přesto vhodné zajistit některá opatření: 
 
- dodržet dobu povolenou pro výstavbu, 
- organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v 
průběhu dne, 
- směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat 
činnost v odpoledních nebo podvečerních hodinách, 
- minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla, 
nakladače), 
- v případě potřeby, při práci hlučných mechanizmů v blízkosti obytné zástavby, 
instalovat mobilní protihlukovou stěnu. 
 
 
Hodnocení akustické situace v provozu 
 
 
Zdroje hluku ovlivňující dotčenou chráněnou zástavbu a chráněný venkovní prostor 
v lokalitě lze rozdělit na: 
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- zdroje v lokalitě přítomné v současné době 
- zdroje vyvolané realizací stavby (stavební stroje) 
- zdroje vyvolané provozem v budoucnu (rok 2009) 

 
 
Deskriptorem hluku z dopravy je v denní době ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A za celých 16 hodin (06-22 hod), v noční době za celých 8 hodin (22-06 hod).  
Přepočet celodenní intenzity (voz/24 h) na intenzitu denní (od 06 do 22 hod) byl 
proveden v souladu s novelou metodiky. Pro zadané 24hodinové intenzity dopravy 
jsou hodinové intenzity pro den a noc stanoveny podle následujících vztahů: 
 
 
Carden = KoefProvoz * Car24 / 16 
Carnoc = (1- KoefProvoz) * Car24 / 8 
Lorryden = Lorry24 /(16+8 * Koef(T0) * Carnoc / Carden) 
Lorrynoc = (Lorry24 – 16*Lorryden) / 8 
kde   
 
 
Carden (Carnoc) je počet všech vozidel za 1 hodinu ve dne (v noci), 
Lorryden (Lorrynoc) je počet nákladních vozidel za 1 hodinu ve dne (v noci), 
Car24 je počet všech vozidel za 24 hodin, 
Lorry24 je počet všech nákladních vozidel (včetně lehkých) za 24 hodin, 
KoefProvoz je koeficient provozu (podíl denní dopravy, pro extravilán = 0,93), 
Koef(T0) je poměr procentních podílů nákladní dopravy ve dne a v noci v závislosti na 
poměru Lorry24/Car24, pro sledovaný úsek Koef(T0) = 0,5. 
 
 

Hodnocení současné akustické situace  
 

 

tabulka 5 - hluk z dopravy u nejbližších obytných domů ve dne (LAeq [dB]) 
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obrázek  7 – hluk z dopravy u nejbližších obytných domů ve dne  

 

 
 

 
 
 

tabulka 6 - hluk z dopravy u nejbližších obytných domů v noci (LAeq [dB]) 
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obrázek 8 – hluk z dopravy u nejbližších obytných domů v noci  
 

 
 
 
 

Hodnocení akustické situace 2009 – hluk generovaný provozem 
centra Southgate 

 

tabulka 7 - hluk z centra u nejbližších obytných domů ve dne (LAeq [dB]) 
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obrázek  9 – hluk z centra u nejbližších obytných domů ve dne  

 

 
 

 

 
 

tabulka 8 - hluk z centra u nejbližších obytných domů v noci (LAeq [dB]) 
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obrázek 10 – hluk z centra u nejbližších obytných domů v noci  

 

 
 
 
 

Hodnocení akustické situace 2009 – celková akustická zátěž 
 
 

tabulka 9 – celková zátěž u nejbližších obytných domů ve dne (LAeq [dB]) 
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obrázek  11 – celková zátěž u nejbližších obytných domů ve dne  
 

 
 

 

 
 

tabulka 10 – celková zátěž u nejbližších obytných domů v noci (LAeq [dB]) 
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obrázek 12 – celková zátěž u nejbližších obytných domů v noci  
 

 
 
 
 
 

Doporučení pro období provozu 
 
 
Jak vyplývá z předešlých tabulek a grafických výstupů, bude v období provozu centra 
Southgate hladina akustického tlaku v blízkosti okolní obytné zástavby v denních i 
nočních hodinách vyšší, než vyžadují stanovené hlukové limity pro denní i noční 
provoz. Zde je nutné zdůraznit dvě skutečnosti: za prvé již v současné době 
akustická zátěž okolí vlivem dopravy na přilehlých komunikacích přesahuje povolené 
limitní hodnoty a s velkou pravděpodobností tomu tak bylo již před rokem 2000, takže 
je možné uplatnit ustanovení uvedené v Příloze 3, části A, tabulce 1 Nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. (viz str. 8) o tzv. staré hlukové zátěži. Toto ustanovení umožňuje 
tolerovat hodnoty až o 20 dB vyšší než základní limity. Porovnáním tabulek 5, 6 a 9, 
10 navíc zjistíme, že výstavbou obchodního centra dojde k odclonění hlukové zátěže 
z dopravy od záměrem nejvíc dotčené obytné zástavby a tím k nezanedbatelnému 
zlepšení akustické situace v okolí. Je zřejmé, že podstatná část akustické zátěže 
pochází z provozu na již existujících komunikacích. Z pohledu realizace výše 
zmíněného záměru neplyne nutnost protihlukových opatření pro období provozu. 
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Závěr 
 
Předložená hluková studie hodnotí situaci akustické zátěže v lokalitě 
budoucího obchodního centra Southgate v průběhu výstavby a dále hluk 
generovaný jeho provozem v denní a noční době. 
Z výpočtů plyne, že hluk z provozu centra nepřekročí hodnoty příslušných 
limitů pro akustickou zátěž v chráněném venkovním prostoru a okolní obytné 
zástavbě. V průběhu výstavby je možno k eliminaci nadměrného hluku využít 
opatření navržených na str. 14 a 15 této studie.  
Z výsledků je dále zřejmé, že hluk z denního i nočního provozu dopravy 
v lokalitě již nyní překračuje povolené limitní hodnoty (toto navrhuji ověřit 
měřením) a že po realizaci centra Southgate nedojde k navýšení celkové 
akustické zátěže, generované zejména provozem na ulici Generála Šišky a již 
nyní převyšující povolené hygienické limity, ale v některých částech lokality 
dojde vlivem odclonění hluku z dopravy vlastní budovou dokonce ke snížení 
této zátěže. Akustickou situaci v lokalitě by výrazně zlepšila instalace 
protihlukové stěny podél zmiňované komunikace. 


