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 2 ZADÁNÍ ÚKOLU A ÚDAJE O ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ 

2.1 Cíl zadaného úkolu 
Tato hluková studie na záměr „Rekultivace ložiska písku Chotěšov – 2. etapa " byla zadána 
zpracovateli s cílem posouzení současné hlukové situace  v okolí již existujícího ložiska písku, kde probíhá 
rekultivace v 1. etapě a  posouzení vlivu budoucí rekultivace ve 2. etapě  na hlukovou situaci  v blízkém i 
vzdálenějším okolí.   

2.2 Údaje o záměru 
V rámci posuzovaného záměru dojde, jak z názvu záměru vyplývá, k rekultivaci dobývacího prostoru 
ložiska písku při obci Chotěšov v okrese Litoměřice. 

Předmětné ložisko leží jihovýchodním směrem od obce Chotěšov. Umístění posuzovaného záměru je 
zobrazeno na následujícím obrázku situace. 

 
 
Technická rekultivace spočívá v uložení dále specifikovaných inertních materiálů v množství, které 
odpovídá objemu vytěženého písku (předpoklad 249 000 m3) v rozprostření podorničí vrstvy v průměrné 
mocnosti 2,9 m a rozprostření ornice v mocnosti 0,6 m. 

 

Specifikace inertních materiálů – přehled druhů odpadů vhodných k ukládce: 

Kód odpadu  Název druhu odpadu 

170101   beton 

170102   cihly 

170103   tašky a keramické výrobky 

170107        směsi nebo oddělené frakce betonu, cihle, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

170504   zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
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 Před rozprostření ornice bude povrch podorniční vrstvy pečlivě urovnám v celé ploše bez vytváření 
terénních depresí. Pře navezení a rozprostřením kulturní vrstvy bude povrch podkladu zorán, popřípadě 
prokypřen podrývákem, aby se provzdušnil a umožnil lepší spojení s rozprostřenou ornicí a zakořenění 
použitých melioračních rostlin. V této fázi je třeba zajistit optimální vlhkost, která se u jílovitohlinitých a 
jílovitých substrátů, které v daných podmínkách převažují, činí cca 20 % hmotnosti půdní vlhkosti. 

Životnost tohoto melioračního zásahu je možné očekávat po dobu max 3 let. Účinnost v každém 
následujícím roce klesá na polovinu. 

Biologická část rekultivačního technologického cyklu se zahajuje na pozemku vyhnojeném organickými 
hnojivy. Pokud skončí technická část rekultivace v průběhu vegetačního období, je nutné před zahájením 
biologické rekultivace zařadit vyrovnávací hnojení (nejdéle jeden vegetační rok). Tím se zabrání 
zaplevelení a vytvořená biomasa přispěje k obohacení ornice organickou hmotou. V tomto období se 
aplikují také organická hnojiva, která jsou do půdy zapravována s případným zeleným hnojením. 

Agrochemická kvalita ornice je v předmětném území na výborné úrovni. Realizuje se dvouletý osevní 
postup následné pěstební péče. Rekultivovaná území budou převážně plochá. Výsev se provede 
mechanizací do řádů na upravené ploše s rozprostřenou ornicí o mocnosti cca 0,4 m. 

 

Bilance hmot potřebných pro rekultivaci 

skrývkové hmoty (podorniční vrstva)     107 000 m3  

ornice           28 000 m3 

specifikovaný odpad (170101, 170102, 170103, 170504, 170107) 249 000 m3 

 

Postup následné péče 

0.rok   terénní úpravy, rozprostření ornice, vyrovnání výškových rozdílů 

1.rok  -  sběr kamene včetně jeho naložení a odvoz na skládku 

  - střední rekultivační orba 

  -  diskování 2x 

  -  hnojení minerálními kombinovanými hnojivy NPK I 4q/ha 

  -  vláčení  

  -  sběr kamene včetně jeho odvozu na skládku (poloviční množství) 

  -  setí krycí plodiny 

  -  uválení 

  -  postřik herbicidy proti plevelů (Agritox) 

  -  sečení krycí plodiny včetně odstranění 

2.rok  osev bramborami nebo kukuřicí 

 

Kapacity záměru 
- maximální hodinový výkon drtícího stroje   150 t/h 
- maximální denní ukládka dle Projektové dokumentace  378 t/den (225 m3) 
- roční ukládka        83 664 t/den (49 800 m3) 

 

kapacita dopravy materiálu      25 NA a 25 TNA za 24 hod 

rozklad dopravních směrů:      směr Chotěšov cca 90%,  

směr Břežany 10% 

pracovní doba        Po - Pá 8 hod 
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 Nasazení mechanizace, typy strojů  

a) Mobilní drtič na pásovém podvozku KEESTRACK R3 

Hodinový výkon: 100 - 150 t/hod (pokud je dobře připraveno na vstupní kusovitost) 

b) kolový nakladač W170B 

  

Drtící zařízení bude s dalším nakladačem najímáno na 5 - 10 dnů za tři měsíce. 

Technologické kroky drcení: 
• Pomocí kolového nakladače je materiál naložen do násypky.  
• Podávací žlab dopravuje materiál dále k předřadnému sítu.  
• Předřadné síto dělí přicházející materiál podle instalované prosévací vložky.  
• Odrazový drtič rozmělňuje materiál, který neprošel předřazeným sítem, podle nastavení drtící 

mezery na konečnou velikost zrna s podílem větších kusů a předává jej na odcházející žlab 
• ze žlabu se dostane na vynášecí pás drtiče 
• vynášecí pás drtiče vynáší materiál buď na haldu, nebo jej předává na připojené drtící nebo 

prosévací zařízení 
• magnetický odlučovač odebírá z materiálu kovové částice a vyhazuje je na zem, kde se nakládají 

do kontejneru pomocí dostupní technologie (např. nakladačem) 
Zrnitost výstupního materiálu závisí na nakládaném materiálu, nastavené šířce mezery drtiče, na 
namontovaných prosévacích vložkách a dalších faktorech. 

2.3 Charakteristika území 

2.3.1 Geografická situace 
Řešené území leží v severozápadní části České republiky, Ústeckém kraji, okrese Litoměřice, obci 
Chotěšov a katastrálním území Chotěšov u Vrbičan.  

2.3.2 Přírodní poměry 

2.3.2.1 Klimatické poměry 

Území leží v mírně teplé oblasti T 2 (QUITT 1971) - T2. Jaro je poměrně krátké, teplé až mírně teplé, léto 
je teplé dlouhé a suché, podzim je poměrně krátký, teplý až mírně teplý, zima je krátká, suchá až velmi 
suchá. Charakteristiky klimatické oblasti jsou uvedeny níže v tabulce.  

Tabulka č.1 Charakteristika rajonů klimatické oblasti teplé 

KLIMATICKÁ OBLAST! TEPLÁ 
Rajon! T2!

Počet letních dnů! 50 -60!

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více! 160 - 170!

Počet mrazových dnů! 100 - 110!

Počet ledových dnů! 30 – 40!

Průměrná teplota v lednu! -2°C - -3°C!

Průměrná teplota v červenci! 18°C – 19°C!

Průměrná teplota v dubnu! 8°C – 9°C!

Průměrná teplota v říjnu! 7°C – 9°C!

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více! 90 - 100!
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 Srážkový úhrn ve vegetačním období! 350 – 400 mm!

Srážkový úhrn v zimním období! 200 - 300 mm!

Počet dnů se sněhovou pokrývkou! 40 - 50!

Počet dnů zamračených! 120 - 140!

Počet dnů jasných! 40 - 50!

2.3.2.2 Morfologické poměry 

Zájmové území je situováno v soustavě Česká tabule, v podsoustavě Středočeská tabule. Území náleží do 
celku Dolnooharská tabule a okrsku Klapská  tabule. 

Klapská  tabule je členitá pahorkatina, složená ze svrchnoturonských až koniackých slínovců a vápnitých 
jílovců, méně z třetihorních čedičových hornin. 

2.3.2.3 Hydrologické poměry 

Lokalita leží v povodí Ohře, resp. jejího přítoku Rosovky  (č.h.p. 1-13-04-046-0-00). Vlastní území záměru 
není odvodňováno trvalou vodotečí.  

 

3 POSTUP ŘEŠENÍ, METODIKA PRACÍ,ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

3.1 Postup řešení úkolu 
Při zpracování hlukové studie byla nejprve provedena rešeršní práce za účelem získání veškerých 
dostupných materiálů o lokalitě (údaje o připravovaném záměru a jeho parametrech, údaje o intenzitách 
dopravy prováděné v rámci celorepublikového sčítání, podklady o jiných sčítáních intenzit dopravy i 
výpočtech úrovně hlukové hladiny, atd.).   

Následně bylo provedeno odvození dopravy vyvolané posuzovaným záměrem a stanoveny intenzity 
dopravy. Tyto intenzity dopravy byly hlavním podkladem pro softwarové zpracování pomocí programového 
vybavení Hluk +. Dalšími vstupy do softwarového zpracování byly údaje o jednotlivých komunikacích 
(výpočtová rychlost, sklon vozovky, typ povrchu, rozmístění křižovatek, atd.), zadání objektů - domů do 
souřadnicového systému včetně výšek jednotlivých objektů, zadání vrstevnic apod.  

Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 9 referenčních výpočtových bodů (dále 
RVB) v okolí posuzovaného záměru.  

Výpočtové body byly především umístěny na vnějším plášti budoucí budovy – 2 m od fasády. 

Modelová situace byla zpracovávána pro rok 2021 pro denní dobu, neboť provoz je pouze  ve dne. V rámci 
hlukové studie je hodnoceno nejvýznamnější období  z hlediska hlukové zátěže při rekultivaci ložiska, tj. 
drcení a následné uložení ostatních odpadů. Při ukládání podorniční vrstvy a ornice nelze předpokládat 
vyšší hlukovou zátěž. 

Výsledky softwarového zpracování jsou textově, tabulkově i graficky prezentovány v této zprávě a 
následně je provedeno zhodnocení v závislosti na platné legislativě. 

3.2 Metodická východiska 
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 13.01 profi13 (č. licence 5228), který 
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území.  

Verze 13 reaguje na nejnovější změny legislativy a implementuje dvě metodiky, které byly publikovány na 
stránkách SD a pro výpočet hluku jsou závazné.  

TP 219 "Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí"  
(schváleno MD ČR s účinností od 15.5.2019). 
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 "Manuál 2018 - Výpočet hluku z automobilové dopravy" - metodika byla schválena Centrální  
komisí MD ČR dne 5.2.2019 a na stránkách ŘSD uveřejněna v dubnu 2019. Řeší především:  

• Problematiku obměny vozidlového parku v letech 2000-2020 a jejího hlukového vývoje. 
Došlo k aktualizaci všech emisních hodnot L_OA a L_NA, Hluk+ dává přesnější výsledky.  

• Postup pro přepočet intenzit dopravy mezi rokem 2000 a stávajícím (posuzovaným) stavem 
Problematiku kategorie vozidel N1 (LN) - Hluk+ ve vlastním sčítání doplnil kategorii LN.  

• Aktualizaci koeficientů pro kryty (povrchy)  vozovek s důrazem na povrchy se sníženou hlučností. 

3.3 Silniční síť a intenzita silniční dopravy 
Vzhledem k tomu, že na přilehlé komunikační síti byl prováděn v roce 2016 dopravní průzkum, byly 
z podkladů Ředitelství silnic a dálnic převzaty tyto údaje o intenzitách dopravy. Pro výpočtový rok 2021 byly 
intenzity přepočteny. 

Tabulka č. 2 Stávající doprava na komunikační síti v okolí – rok 2016 a  2021 - počet voz. za 24 h. 

 TĚŽKÁ 
VOZIDLA – 
DEN 2016 

OSOBNÍ 
VOZIDLA – 
DEN 2016 

CELKEM – 
DEN 2016 

TĚŽKÁ 
VOZIDLA – 
DEN 2021 

OSOBNÍ 
VOZIDLA – 
DEN 2021 

CELKEM – 
DEN 2021 

II/247 439 2608 3047 461 2738 3199 

III/2463 Chotěšov - pískovna Nebylo sčítání Nebylo sčítání Nebylo sčítání 140 880 1020 

III/2463 – pískovna - Břežany Nebylo sčítání Nebylo sčítání Nebylo sčítání 30 870 900 

Doprava v prostoru záměru v současnosti: 

kapacita dopravy materiálu  33 NA (3 m3) a 33 TNA (6 m3) za 24 hod – tj. 132 pojezdů (doprava 
vyvolaná těžbou ložiska písku a rekultivací v 1. etapě) 

rozklad dopravních směrů:  směr Chotěšov cca 90%,  

směr Břežany 10% 

pracovní doba    Po - Pá 8 hod 

Doprava návrh: 

kapacita dopravy materiálu  25 NA (3 m3) a 25 TNA (6 m3) za 24 hod – tj. 100 pojezdů (snížení oproti 
současnosti je dáno ukončením těžby písku na ložisku, probíhá pouze 
rekultivace ve 2. etapě)  

rozklad dopravních směrů:  směr Chotěšov cca 90%,  

směr Břežany 10% 

pracovní doba    Po - Pá 8 hod 

Tabulka č. 3 Budoucí doprava na komunikační síti v okolí záměru – 2021 - počet vozidel za 24 h. 

 TĚŽKÁ VOZIDLA –  
DEN 2021 

OSOBNÍ VOZIDLA –  
DEN 2021 

CELKEM – DEN 2021 

II/247 459 2738 3197 

III/2463 Chotěšov - pískovna 111 880 991 

III/2463 – pískovna - Břežany 27 870 897 

3.4 Parkovací a odstavné plochy 
Do modelu nebyly pro situaci ve stávajícím stavu i návrhu zahrnuty parkovací plochy.  

3.5 Průmyslové zdroje 
V současné době je stav charakterizován 3 bodovými zdroji pro hluk z manipulace ze surovinami a pojezdy 
čelního nakladače, hladina akustického výkonu je zadána na úrovni 104,6 dB(A), i když výrobci deklarují 
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 výrazně nižší hodnotu. Tato situace vyplývá ze stávající činnosti v prostoru záměru (těžba písku a 
rekultivace 1. etapa).  

V návrhu je stav charakterizován 3 bodovými zdroji pro hluk z manipulace ze surovinami a pojezdy čelního 
nakladače, hladina akustického výkonu je zadána na úrovni 104,6 dB(A), i když výrobci deklarují výrazně 
nižší hodnotu. Tato situace vyplývá činnosti v prostoru záměru (rekultivace 2. etapa).  

V rámci 2. etapy rekultivace jsou ke stávajícím zdrojům hluku do modelu zadány 2 zdroje, simulující 
mobilní drtící jednotku o akustickém tlaku 113,6 dB(A) a nakladač o hladině akustického výkonu na úrovni 
104,6 dB(A), a to z důvodu předběžné opatrnosti, neboť hodnoty hladiny hluku jsou deklarovány nižší.  

3.6 Výpočtové body 
Pro posouzení hlukové úrovně ve venkovním prostoru bylo zadáno 9 referenčních výpočtových bodů (dále 
RVB) v okolí posuzovaného záměru pro stávající i návrhový stav.  

Výpočtové body byly umístěny na vnějším plášti budoucí budovy – 2 m od fasády.  

Charakteristiku a lokalizaci těchto bodů dokladuje následující tabulka.  

Tabulka č. 4 Charakteristika výpočtových bodů  

Č.BODU POPIS  UMÍSTĚNÍ VÝŠKA NAD  

TERÉNEM (M) 

TYP POZN. 

  1+ Chotěšov, Libochovická 37 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  2+ Chotěšov, Libochovická 189 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  3+ Chotěšov, Luční 191 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  4+ Chotěšov, Luční 193 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  5+ Chotěšov, Luční 194 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

  6+ Chotěšov, Luční 197 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

7 Plocha budoucí výstavby? Volně 3,0 ostatní plocha 
Není chráněným venkovním prostorem 
stavby 

8+ Chotěšov č.p. 163 U fasády 3,0 rodinný dům 
Je chráněným venkovním prostorem 
stavby 

9 Chotěšov, JV okraj hřiště Volně 2,0 ostatní plocha Je chráněným venkovním prostorem  

 

4 DOKUMENTACE A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKU PRACÍ 
Vyhodnocení hlukových situací je v následujícím textu slovně popsáno, číselné hodnoty dokladují tabulky a 
v příloze jsou hlukové hladiny jednotlivých posuzovaných situací uvedeny v měřítku  1: 6000 a 1:3000.  

4.1 Hygienické limity 

4.1.1 Chráněný venkovní prostor 
Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 
platném znění, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a 
korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 

Tabulka č. 5  Korekce pro stanovení hyg. limitů hluku ve venk. prostoru dle NV č. 272/2011 Sb. 
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Způsob využití území 

Korekce [dB] 

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 

Pozn.: 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. 

Pravidla použití korekce uvedené v předchozí tabulce. 

1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 
práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze 
železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 
2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB. 

2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových 
komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

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 pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.  

Tabulka č. 6  Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro 
použití další korekce +5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí 

Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeq,T [dB] 

Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř. Denní 65 

Noční 55 

Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace Denní 60 

Noční 50 

Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy Denní 65 

Noční 60 

Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy Denní 60 

Noční 55 

 

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších zákonů, se: 

- chráněným venkovním prostorem staveb rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných 
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, 

- chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, 
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. 

Podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají pro posouzení vlivu projektované novostavby následující 
hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru staveb: 
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 Pro provoz na veřejných komunikacích 
Vzhledem k tomu, že v současné době se RVB č. 1, 2 a 3 se nachází v bezprostřední blízkosti silnice II. 
třídy – II/247,  je navržen pro tyto RVB následující hygienický limit: 

LAeq,16 h = 60 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

Vzhledem k tomu, že RVB 4, 5, 7 leží v  bezprostřední blízkosti silnice III. třídy – III/2463,  je navržen pro 
tyto RVB následující hygienický limit: 

LAeq,16 h = 55 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

 

U ostatních referenčních výpočtových bodů se korekce nevyužije. Hygienický limit se navrhuje následovně: 

LAeq,16 h = 50 dB v denní době (6:00 – 22:00) 

 

Hodnocení podle platné legislativy (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) v platném znění, je však plně v kompetenci dotčeného orgánu 
ochrany veřejného zdraví tj. místně příslušnému územnímu pracovišti Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje. 

4.2 Ekvivalentní hladina akustického tlaku „A“ (hluku)  
Vypočtené hlukové hladiny u jednotlivých výpočtových bodů v oblasti posuzovaného záměru jsou uvedeny 
v následující tabulce pro denní dobu. Textové vyjádření úrovně hlukových hladin v jednotlivých obdobích je 
uvedeno v následujících podkapitolách. 

Tabulka č. 7 Hodnoty LA eq (dB) ve výpočtových bodech 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  

TERÉNEM 
(M) 

2021 ST. 
STAV DEN 

NÁVRH - 
2021 DEN 

2021 
POUZE 

DOPRAVA 
DEN 

2021 
POUZE 

HLUK ZE 
ZÁMĚRU 

DEN 

  1+ Chotěšov, Libochovická 37 3,0 59,6 59,5 59,6 30,8 

  2+ Chotěšov, Libochovická 189 3,0 58,6 58,1 58 38,9 

  3+ Chotěšov, Luční 191 3,0 58,3 57,6 57,3 33 

  4+ Chotěšov, Luční 193 3,0 55,4 54,8 54,6 41 

  5+ Chotěšov, Luční 194 3,0 50,1 49,8 49,2 41,3 

  6+ Chotěšov, Luční 197 3,0 42,3 44,2 40,9 41,5 

7 Plocha budoucí výstavby 3,0 51 50,9 50,1 42,6 

8+ Chotěšov č.p. 163 3,0 40,8 45,8 21,4 45,8 

9 Chotěšov, JV okraj hřiště 2,0 37,4 43,5 26,9 43,4 

 

5 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

5.1 Celkové zhodnocení 
Předkládaná hluková studie za využití programového produktu HLUK+ hodnotí následující prostorově 
modelové situace: 

Ø Hluková situace  - stávající stav - rok 2021 - den (pozadí – těžba písku a rekultivace v 1. etapě) 

Ø Hluková situace  rok 2021 – záměr rekultivace v 2. etapě a doprava - den 

Ø Hluková situace  rok 2021 - pouze dopravní zdroje na okolní silniční síti - den 
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 Ø Hluková situace  rok 2021 - pouze zdroje při provádění rekultivace v 2. etapě - den 

V následující tabulce jsou postihnuty rozdíly v úrovni hlukových hladin mezi  rokem 2021 v období těžby 
písku a prováděné rekultivace v 1. etapě (pozadí), kdy hlukovou situaci ovlivňuje doprava na přilehlé 
komunikační síti a činnost v prostoru záměru (těžba písku a rekultivace v 1. etapě) a obdobím, kdy je 
rekultivace prováděna ve 2. etapě v denní době. Rozdíl je dán přiřazením hluku z mobilního drtiče na 
pásovém podvozku KEESTRACK R3 o hodinovém výkonu: 100 - 150 t/hod a mírným snížením dopravy 
(méně pojezdů nákladních automobilů o 8 NA (3 m3 ) a o 8 TNA (6 m3)). 

Tabulka č. 8 Rozdíly v hlukové úrovni u výpočtových bodů (dB) 
Č.BODU POPIS  VÝŠKA NAD  

TERÉNEM (M) 

ROZDÍL 2021 ST. STAV DEN – TĚŽBA A REKULTVACE 1. 
ETPAPA 

  1+ Chotěšov, Libochovická 37 3,0 -0,1 
  2+ Chotěšov, Libochovická 189 3,0 -0,5 

  3+ Chotěšov, Luční 191 3,0 -0,7 

  4+ Chotěšov, Luční 193 3,0 -0,6 

  5+ Chotěšov, Luční 194 3,0 -0,3 

  6+ Chotěšov, Luční 197 3,0 1,9 

7 Plocha budoucí výstavby 3,0 -0,1 

8+ Chotěšov č.p. 163 3,0 5,0 

9 Chotěšov, JV okraj hřiště 2,0 6,1 

V případě realizace posuzovaného záměru dochází ke zhoršení hlukové situace zejména u RVB, které 
jsou umístěny nejblíže k lokalitě ložiska písku (RVB 8 a 9) za předpokladu využití mobilního drtiče na 
pásovém podvozku KEESTRACK R3 v plném výkonu (bude s dalším nakladačem najímán na 5 - 10 dnů 
za tři měsíce) , u většiny ostatních RVB jsou naopak hodnoty ekvivalentní hladiny hluku nižší, pouze u RVB 
6 lze očekávat nárůst hodnoty ekvivalentní hladiny hluku (o 1,9 dB(A)). 

Posuzovaným záměrem však s výraznou rezervou nebudou překračovány nejvyšší přípustné ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku LAeq T  , jak dokládá následující tabulka.  

Tabulka č. 9 Překročení nejvyšších přípustných hodnot (dB)  
Č.BODU POPIS  VÝŠKA 

NAD  

TERÉNEM 
(M) 

2021 STAV - 
DEN 

REKULTIVACE 
2. ETAPA  - 2021 

DEN  

2021 STAV 
POUZE 

DOPRAVA - DEN 

2021 - POUZE 
ZDROJE HLUKU 
Z AREÁLU -DEN 

  1+ Chotěšov, Libochovická 37 3,0 -0,4 -0,4 -0,4 -17,2 

  2+ Chotěšov, Libochovická 189 3,0 -1,4 -1,1 -1,2 -8,9 

  3+ Chotěšov, Luční 191 3,0 -1,7 -1,3 -1,4 -14,9 

  4+ Chotěšov, Luční 193 3,0 -0,2 0,1 0,0 -6,9 

  5+ Chotěšov, Luční 194 3,0 -5,1 -4,0 -4,8 -6,7 

  6+ Chotěšov, Luční 197 3,0 -7,6 -4,2 -8,1 -6,5 

7 Plocha budoucí výstavby 3,0 -4,0 -2,9 -3,7 -5,3 

8+ Chotěšov č.p. 163 3,0 -9,2 -2,1 -26,5 -2,1 

9 Chotěšov, JV okraj hřiště 2,0 -12,5 -4,4 -22,1 -4,5 

 

Tabulka prokazuje, že navržené hygienické limity jsou u zástavby v nejbližším okolí s rezervou plněny, a to 
i za předpokladu současného působení všech zdrojů hluku (stacionárních i dopravních), což v praxi 
pravděpodobně nenastane. S výraznou rezervou jsou plněny hygienické limity pro zdroje hluku v prostoru 
ložiska písku, hlukovou situaci ovlivňuje především doprava, která bude po realizaci posuzovaného záměru 
(2. etapa rekultivace) nižší než v současnosti, neboť kromě rekultivace v 1. etapě probíhá ještě těžba 
písku.  
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 5.2 Navržená protihluková opatření 
Pro období provozu nejsou požadována protihluková opatření.  

 

5.3 Uvážení nejistot  
Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+, verze 11.53 Profi11X (č. licence 5228), který 
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku 
v území.  

Aktuální verze 11 programu HLUK+ poskytuje oproti nižším verzím přesnější výsledky výpočtů. To může 
být výhodou při hodnocení výsledků zkoušení způsobilosti (ZZ). V ČR totiž již existují subjekty akreditované 
podle ČSN EN ISO/IEC 17043:2010, jež jsou poskytovateli ZZ pro výpočty hluku z dopravy.  

Od verze 10 je v programu Hluk+ kompletně implementován metodický materiál "Výpočet hluku 
z automobilové dopravy - Manuál 2011" autorizovaný ŘSD ČR (viz web ŘSD - sekce Technické 
předpisy - Ochrana životního prostředí) a další materiály, z nichž - mj.- Manuál 2011 vychází:  

Technické podmínky (TP) Ministerstva dopravy ČR 189 II. vydání „Stanovení intenzit dopravy na 
pozemních komunikacích“ 

TP 219 „Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí“  

TP 225 II. vydání „Prognóza intenzit automobilové dopravy”  

Nejistota výpočtu daná výpočtovým modelem je ± 1,8 dB. 

 

5.4 Závěr 
Stávající hluková situace v okolí posuzovaného záměru „Rekultivace ložiska písku Chotěšov" je 
relativně příznivá, a to i přes vysokou intenzitu dopravy na okolní silniční síti (silnice II/247, 
III/24613). Nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací nejsou v současné době překračovány (kromě RVB 4, kde 
je nevýznamně – o 0,4 dB(A) překračován navržený hygienický limit. 
Případná rekultivace ložiska ve druhé etapě zvýší u nejbližších RVB (RVB 8 a 9) hladiny hluku 
výrazně (o 5,0 – 6,1 dB(A)), a to pouze při provozu mobilního drtiče na pásovém podvozku 
KEESTRACK R3 v plném výkonu (bude s dalším nakladačem najímán na 5 - 10 dnů za tři měsíce). 
Ani toto významné navýšení nevyvolá překračování nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní době.  
U ostatních RVB dojde k poklesu hlukových hladin, což souvisí s předpokládanou sníženou 
intenzitou dopravy na silnici III/24613 ve 2. etapě (doprava z/do ložiska písku a rekultivace v 1. etapě 
zde dnes existuje.  
Posuzovaným záměrem „Rekultivace ložiska písku Chotěšov – 2. etapa“ nebudou v žádném 
z referenčních výpočtových bodů překračovány  nejvyšší přípustné hodnoty ve smyslu nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v denní době. 
Oproti stávajícímu stavu se hluková situace zlepší.  
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