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ÚVOD
Předmětem posouzení je splnění hygienických hlukových limitů v chráněném venkovním
prostoru staveb v okolí navržené stavby, resp. míra ovlivnění akustické situace v okolí stavby.
S ohledem na akustické parametry vzduchotechnické jednotky ve vztahu ke vzdálené
zástavbě a výsledky hodnocení není v rámci této studie řešen hluk ze stávajícího provozu
zimního stadionu.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A JEJÍM OKOLÍ
STAVBA
Projektová dokumentace řeší návrh a dimenzování vzduchotechnického zařízení pro
zajištění parametrů vzduchu v hokejové hale tak, aby již nedocházelo ke kondenzaci vzdušné
vlhkosti na střešní konstrukci hokejové haly.
Navržena je instalace vzduchotechnického zařízení k odvlhčování vnitřního prostoru
hokejové haly.
Vzduchotechnická jednotka bude umístěna na střeše stávající strojovny chlazení.
Systém distribuce vzduchu v hokejové hale je řešen dýzami s velkým dosahem proudu.
Vzduchotechnická jednotka má instalovány tlumiče hluku.
UMÍSTĚNÍ STAVBY
Kraj:

Středočeský

Obec:

Kutná Hora

Katastrální území: Kutná Hora
Stavba:

č.p. 194, na pozemku p.č. 3337/2

Adresní místo:

Pobřežní č.p. 194

VÝPOČTOVÉ BODY
Chráněný venkovní prostor staveb
Nejbližšími chráněnými venkovními prostory jsou prostory u staveb pro bydlení v ulici
Pobřežní západně od zimního stadionu. Zvoleny byly výpočtové body:
VB1 – chráněný venkovní prostor staveb RB pro bydlení č.p. 46/3, Pobřežní ulice, Kutná Hora,
SV fasáda, výška h= 3 a 6 metrů
Vzdálenost od VZT jednotky: 102 m
VB2 – chráněný venkovní prostor staveb RB pro bydlení č.p. 46/3, Pobřežní ulice, Kutná Hora,
JV fasáda, výška h= 3 a 6 metrů
Vzdálenost od VZT jednotky: 102 m
VB3 – chráněný venkovní prostor staveb RB pro bydlení č.p. 123, Pobřežní ulice, Kutná Hora,
V fasáda, výška h= 3 a 6 metrů
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Vzdálenost od VZT jednotky: 114 m
Výpočtové body jsou v modelu umístěny ve vzdálenosti 2 m před fasádou.
Chráněný venkovní prostor
VB4 – chráněný venkovní prostor sportoviště, koupaliště a rekreační plochy p.p. 3337/14,
k.ú. Kutná Hora, JZ roh, výška h= 2 metry
Vzdálenost od VZT jednotky: 78 m
VB5 – venkovní prostor (zahrada) p.p. 3344/1, k.ú. Kutná Hora, V roh, výška h= 2 metry.
Nachází se u nejbližšího objektu pro bydlení č.p. 46/3. Zemědělské pozemky nejsou
chráněnými venkovními prostory. S ohledem na jeho skutečnou funkci k rekreaci
u rodinného domu je zahrada u RD pro účely této studie za chráněný venkovní prostor
považována.
Vzdálenost od VZT jednotky: 71 m

ZDROJE HLUKU
Potenciálními stacionárními zdroji hluku jsou jednotlivé části vzduchotechnické jednotky
umístěné na střeše stávající strojovny chlazení.
Zdroje hluku zadány dle podkladů v oktávových pásmech. Nelze vyloučit tónový charakter
hluku.
P1 – hluk pláště sací i odváděcí jednotky LwA = 61,2 dB
P2 – hluk sání LwA = 60,2 dB
P3 – hluk výfuku LwA = 64,9 dB
Navíc přidán i hluk potrubí (vliv proudícího vzduchu) navazujícího na jednotky. Použit byl
hluk jednotky snížený o 10 dB.
P4 – hluk potrubí LwA = 51,2 dB
Terén byl ve výpočtovém modelu zadán ve svahu a na trávnících semipohlitvý G=0,5, jinak
odrazivý G=0,0. Vytvořen byl vrstevnicový model terénu.
Situace zdrojů hluku, okolních objektů a výpočtových bodů je zachycena v grafické příloze.
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HLUKOVÝ HYGIENICKÝ LIMIT
Limitní hodnoty hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jež je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Z aplikace právního předpisu vyplývá návrh limitních hodnot. Hygienický limit hluku
v chráněném venkovních prostoru ostatních staveb:
• hluk z provozu vzduchotechnické jednotky:
denní doba LAeq,8h = 50 dB
noční doba LAeq,1h = 40 dB
Korekce pro hluk s tónovými složkami
- 5 dB*
• hluk z provozu vzduchotechnické jednotky v případě tónové složky hluku:
denní doba LAeq,8h = 45 dB
noční doba LAeq,1h = 35 dB
*Výskyt tónových složek byl zvažován, neboť dodavatel nepřítomnost tónových složek hluku
negarantuje.

METODIKA
Řešena je úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí. Výpočet hluku
těchto zdrojů je založen na poklesu akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti a je proveden
ve výpočtovém programu iNoise 2019.
Výstupy akustického modelu jsou vyjádřeny především údaji o ekvivalentní hladině
akustického tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru a dále vyjádřeny graficky pomocí izofon.

VÝPOČET
Znázornění umístění výpočtových bodů je na obrázku v příloze.
Tabulka bodů výpočtu, platné pro denní LAeq,8h a noční dobu LAeq,1 h (dB)

Výpočtový
bod
1_A
1_B
2_A
2_B
3_A
3_B
4_A
5_A

Výška
nad
terénem
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
6,0
2,0
2,0

Denní
doba

Noční
doba

16,0
15,9
16,7
17,1
12,7
13,9
16,7
20,1

16,0
15,9
16,7
17,1
12,7
13,9
16,7
20,1

LAeq,8h - ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 8 nejhlučnějších hodin (doba denní)
LAeq,1h - ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro 1 nejhlučnější hodinu (doba noční)
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hodnoty pro chráněné venkovní prostory staveb jsou uvedeny se započtením korekce na odrazy dle ČSN
ISO 1996-2.

Standardní nejistota výsledků výpočtu činí ± 2,0 dB.

KUMULACE VLIVŮ S DALŠÍMI ZDROJI HLUKU V ÚZEMÍ
Do venkovního prostoru budovy strojovny chlazení jsou v současné době vyústěny výduchy
ze zařízení strojovny a chladící jednotky. Tyto však nejsou v území významným zdrojem hluku.
S ohledem na výsledky předkládaného výpočtu, jímž byly zjištěny v nejbližších chráněných
venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech velmi nízké hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku, není hodnocení kumulace s dalšími zdroji hluku
provedeno.

ZÁVĚR
Na základě provedeného výpočtu je možné předpokládat, že dané území, resp. chráněný
venkovní prostor okolních objektů pro bydlení a chráněný venkovní prostor, nebude nadlimitně
zatíženo zdrojem hluku – provozem vzduchotechnické jednotky.
Vypočtené hodnoty v chráněném venkovním prostoru staveb jsou významně nižší, než jsou
hodnoty hlukového hygienického limitu pro denní a noční dobu.
Zjištěné hodnoty hladin akustického tlaku v denní době leží ve výpočtových bodech
v chráněném venkovním prostoru staveb pod hodnotou 20 dB.
Pokud nejvyšší výpočtem zjištěnou hodnotu pro chráněný venkovní prostor staveb (17,1 dB
ve VB 2B) přičteme k hodnotám hlukového hygienického limitu (vč. korekce pro tónové složky
hluku), přičemž splnění limitů v řešeném území pro účely tohoto posouzení předpokládáme,
pak dostaneme navýšení:
Limitní hodnota (L1) Nový zdroj (L2)

Celkem

Změna (navýšení)

Denní doba

45 dB

17,1 dB

45 dB

<0,1 dB

Noční doba

35 dB

17,1 dB

35,1 dB

0,1 dB

Celková hladina akustického tlaku ze dvou zdrojů s hladinami L1 a L2 vypočtena podle
vztahu:
Obdobně je vypočtená teoretická změna celkové hladiny akustického tlaku v nejbližších
chráněných prostorech nižší než 0,1 dB.
Vypočtená teoretická změna hladin akustického tlaku v území způsobená provozem VZT je
pod hranicí detekce měřením. Z uvedeného důvodu bylo upuštěno od detailního hodnocení
kumulace hluku s dalšími zdroji hluku v území. Pro posouzení stavby je podstatné, že jejím
provozem, konkrétně provozem vzduchotechnické jednotky, nemůže dojít k hodnotitelné
změně akustické situace v území.
Na základě provedeného posouzení nejsou navrhována žádná protihluková opatření.
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POUŽITÉ PODKLADY
AIR TECHNOLOGY s.r.o.: Zimní stadion Kutná Hora – odstranění kondenzace
vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci. Dokumentace pro stavební provedení.
Hodonín, 2019
➢ Obhlídka lokality
➢ Údaje katastru nemovitostí. Dostupné na: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
➢

VYBRANÉ POJMY
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. …Rekreace … zahrnuje i užívání
pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva
souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo
podnájmem bytu v nich.
Chráněný venkovní prostor staveb - prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového
pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního
prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu
a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných
staveb (definice dle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví)
Chráněný vnitřní prostor staveb - pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a
vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a
obytné místnosti ve všech stavbách (definice dle zákona č. 258/2000 o ochraně
veřejného zdraví)
Hluk

zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický limit stanoví
prováděcí právní předpis (definice dle zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného
zdraví). (pozn.: prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 272/2011 Sb.)
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Znázornění umístění zdrojů hluku
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Znázornění pásem vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku v okolí VZT jednotky v denní i noční době, výška 3 m
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Znázornění pásem vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku v okolí VZT jednotky v denní i noční době, výška 6 m
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