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1. Úvod
Posudek naváže na akustický posudek P41.1-17 Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v

letech 2000 a 2017 ze dne 27. 9. 2017, zohlední výstupy sčítání intenzit dopravy provedených
společností Ing. Josef Drahota J.D.S. Životní prostředí - sekce hluku, které proběhlo ve dnech
10-12.4.2018, předběžně stanoví hlukovou zátěž z automobilové dopravy v intravilánu
městské části Praha - Ďáblice a navrhne koncept technických opatření vedoucích ke snížení
hluku z automobilové dopravy v jejím intravilánu.

Posudek je vypracován na úrovni současných podkladů a znalostí a bude sloužit pro
informaci městské části Praha-Ďáblice.

2. Podklady
Ke zpracování akustického posudku bylo použito následujících podkladů:

/1/ Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (ve znění zákona 267/2015 Sb., platného od 1.
12. 2015).

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací (ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb. ze dne 15. 6. 2016).

/2/ ČSN ISO 9613-2: Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2:
Obecná metoda výpočtu, září 1998

     ČSN 73 0532:1994 AKUSTIKA – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v
budovách – Požadavky

Standard NMPB – XP S 31-133; Akustika – Hluk pozemní dopravy, Výpočet útlumu zvuku
při šíření ve venkovním prostředí, zahrnující meteorologické vlivy; AR-INTERIM-CM
(SMLOUVA ČÍSLO: B4-3040/2001/329750/MAR/C1)

Výpočet hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011; RNDr. Miloš Liberko, Ing. Libor
Ládyš; Praha, listopad 2011; Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České
republiky

TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. doplněné vydání)“, Schváleno MD-
OPK č.j. 553/2012-120-STSP/1, ze dne 11. října 2012, s účinností od 12. října 2012

/3/ Digitální podklady polohopisu a výškopisu; „datový podklad © IPR Praha“, využitý za
podmínek licence CC BY-SA 4.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/]

/4/ Dopravní informace:
C) Intenzity dopravy TSK ÚDI rok 2012 (komunikace v intravilánu městské části Praha –

Ďáblice), sčítací úseky: Ďáblická 8052-8043, Ďáblická 8043-8042, K Ďáblicům 8043-
8032, Kostelecká 8043-9095 a Kostelecká 9095-9067

D) Intenzity dopravy TSK ÚDI rok 2016, sčítací úseky: Cínovecká 8053-8052, Cínovecká
8052-9095, Cínovecká 9095-8051, Liberecká 8051-8046, Kbelská 8051-9040, Na
Hlavní 8044-8052 a Veselská 8051-9069

E) Výstup ze sčítání dopravy které ve dnech 10-12.4.2018 provedla společnost Ing. Josef
Drahota J.D.S. Životní prostředí - sekce hluku

/5/ Akustický posudek P41.1-17 „Hluková zátěž okolí ulice Ďáblická v letech 2000 a 2017“;
27.9.2017; Ing. Karel Šnajdr

/6/ Výpočtový software společnosti Brüel & Kjær, Predictor-LimA Software Suite Type 7810
verze 12.0 (sériové číslo 21DCBCB2, licence: Akon – Czech Republic)
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3. Situace
Městskou částí Praha – Ďáblice procházejí následující podle intenzit dopravy

významné komunikace ulic Ďáblická, Kostelecká, U Parkánu, Na Štamberku, Šenovská,
Spořická a Kokořínská. Ze sčítání dopravy (viz /4/ E)) byly vyhodnoceny i intenzity dopravy na
komunikacích ulic Hřenská, Nelahozeveská a Květinová.

Východně od městské části Praha – Ďáblice (ve směru sever jich) je vedena
komunikace ulice Cínovecká (D8). Jihovýchodně od městské části Praha – Ďáblice je
situováno mimoúrovňové napojení komunikace ulice Veselská na komunikaci ulice Cínovecká.

V době dopravních špiček bývá ulice Ďáblická využívána jako alternativní objížďka
dopravně zahlcené komunikace ulice Cínovecká.

4. Maximální přípustné hodnoty
V chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru je

určující ukazatel hluku vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A je stanoven součtem základní
hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí (které jsou uvedeny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. viz
/1/ v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3) přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a
noční době. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních
komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.
Hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku hluku v chráněných venkovních
prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru, 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, pro
celou denní dobu (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h), jsou rovny:

Pro denní dobu od 6°° do 22°° LAeq,T = 60 / 70*) dB
Pro noční dobu od 22°° do 6°° LAeq,T = 50 / 60*) dB

*) Hygienický limit hluku pro tzv. „Starou hlukovou zátěž“, tj. zátěž hluk v chráněném venkovním
prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb působenou dopravou na pozemních
komunikacích nebo drahách, která existovala již před 1. lednem 2001 a překračovala
hodnoty hygienických limitů stanovené k tomuto datu pro chráněný venkovní prostor a
chráněný venkovní prostor stavby.

POZNÁMKA: Z Nařízení vlády 272/2011 Sb. (viz /1/), § 12 „Hygienické limity hluku v
chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru“ odstavec
(6) vyplývá:

 „Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou
zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě,
že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto
případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem
podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce +5 dB.“.
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5. Predikce hluku, použité standardy, nejistota
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku hluku v chráněném venkovním

prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb byl proveden podle metody NMPB (viz
/2/).

Z normy ČSN ISO 9613-2 (viz /2/) vyplývá odhad přesnosti vypočtené hodnoty pro
šíření širokopásmového hluku kde pro výšku zdroje 0 < h < 5 m nad terénem a vzdálenost od
zdroje 0 < d < 1000 m je očekávaná přesnost rovna ±3 dB, pro výšku zdroje 5 < h < 30 m nad
terénem a vzdálenost od zdroje 0 < d < 100 m je očekávaná přesnost rovna ±1 dB a pro výšku
zdroje 5 < h < 30 m nad terénem a vzdálenost od zdroje 100 < d < 1000 m je očekávaná
přesnost rovna ±3 dB (viz /2/ tabulka 5). Lze očekávat, že nejistota výpočtu podle /1/ §21, bude
u použitých výpočtů dosahovat srovnatelných hodnot.

Výpočtová metoda NMPB (viz /2/) používá obdobnou „filozofii“ výpočtu šíření hluku
(obdobné matematické vztahy), jako norma ČSN ISO 9613-2. Lze tudíž očekávat, že bude
dosahovat obdobné nejistoty vypočítaných hodnot.

6. Intenzita automobilové dopravy
Roční průměrné denní intenzity (dále též RPDI)  automobilové dopravy v roce 2018 pro

komunikace v intravilánu městské části Praha – Ďáblice (komunikace ulic Ďáblická 8052-8043,
Kostelecká 8043-9095 a Kostelecká 9095-9067) byly stanoveny, pomocí růstových koeficientů
2012-2018 stanovených podle dokumentu TP 225 (viz /2/), z výstupů sčítání dopravy TSK ÚDI
2012 (viz /4/ podklad C)).

Nasčítané intenzity dopravy (viz /4/ E)) byly stanoveny pro komunikace ulic Ďáblická,
Kostelecká, U Parkánu, Na Štamberku, Šenovská, Spořická, Kokořínská, Hřenská,
Nelahozeveská a Květinová.

Roční průměrné denní intenzity (dále též RPDI)  automobilové dopravy pro komunikace
v okolí městské části Praha – Ďáblice (komunikace silnic a ulic Cínovecká 8053-8052,
Cínovecká 8052-9095, Cínovecká 9095-8051, Liberecká 8051-8046, Kbelská 8051-9040, Na
Hlavní 8044-8052 a Veselská 8051-9069) byly stanoveny, pomocí růstových koeficientů 2016-
2018 stanovených podle dokumentu TP 225 (viz /2/), z výstupů sčítání dopravy TSK ÚDI 2016
(viz /4/ podklad D)).
Modelované hodinové intenzity dopravy roku 2087 jsou uvedeny v příloze v tabulce „Tab. 1 –
Modelované intenzity dopravy roku 2018“.

Průměrné rychlosti dopravního proudu na komunikacích ulic Ďáblická, Kostelecká, U
Parkánu, Na Štamberku, Šenovská, Spořická, Kokořínská, Hřenská, Nelahozeveská a
Květinová, které se pohybovali v rozsahu od 20 km/h do 50 km/h, byly stanoveny v době
místního šetření měření. Průměrné rychlosti dopravního proudu na komunikacích silnic a ulic
Cínovecká, Liberecká, Kbelská, Na Hlavní a Veselská byla modelována v souladu s maximální
povolenou rychlostí dopravy na konkrétním úseku komunikací.

7. Výpočet hluku
Pro potřeby prognózy šíření hluku z automobilové dopravy ve sledované lokalitě

městské části Praha – Ďáblice byly pomocí programu LimA ver. 12.0 (sériové číslo
21DCBCB2, licence: Akon – Czech Republic) aktualizovaný akustické modely hlukové situace
odpovídající roku 2017 (viz příloha obrázek „Obr. 1 – Model hlukové situace“).

Akustické parametry náhradních liniových zdrojů hluku, představujících jednotlivé
úseky sledovaných komunikací, byly vypočítány pomocí standardu NMPB (viz /2/) z intenzit
automobilové dopravy a rychlosti „dopravního proudu“ uvedených v kapitole „6. Intenzita
automobilové dopravy“.
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Vozovky v celém modelu byly modelovány s koeficientem povrchu 0 dB (nebyl zohledněn
aktuální stav vozovek). Konkrétní modelované rychlosti dopravního proudu na jednotlivých
úsecích komunikací celé modelované silniční sítě jsou nedílnou součástí sestavených
akustických modelů a nebudou zde, s ohledem na velký objem geograficko-informačních dat,
uvedeny. V případě potřeby je možné tyto rychlosti z modelů kdykoli exportovat (například do
dat systému GIS).

Modelem akustické situace je zachyceno okolí městské části Praha – Ďáblice o
rozměrech cca 5000x5000 m (šířka x výška). Stavby byly modelovány s reálnými výškami
odvozenými z dat IPR Praha (viz /3/). Model zahrnuje reliéf krajiny s krokem vrstevnic 1 m (viz
výškopis systému IMIP, použitý v souladu s podmínkami licence CC BY-SA 4.0), zpřesněný
v prostoru křížení komunikací ulic Cínovecká – Kbelská na základě místního šetření a měření
výšky pomocí přístroje GPS (viz /5/).

Index povrchu země byl modelován v místě zpevněných ploch a komunikací G=0,1 a
na ostatních plochách G=0,5 (podle ČSN ISO 9613-2 v souladu s výstupy programu
HARMONOISE). Meteorologický součinitel útlumu byl užit INTERIM (viz nastavení programu
LimA, v souladu s požadavkem WGAEN: „Pokyny pro uplatňování principů správné praxe při
mapování hluku a zjišťování příslušných údajů o expozici hluku“).

Trend šíření hluku v intravilánu městské části Prah - Ďáblice je zachycen na mapách
hlukových pásem, vypočítaných pro výšku 4 m nad okolním terénem, uvedených v příloze na
následujících obrázcích:

„Obr. 2 – Hluková pásma 4 m nad terénem – Rok 2018 – Denní doba“;
„Obr. 3 – Hluková pásma 4 m nad terénem – Rok 2018 – Noční doba“.

8. Koncept technických opatření
8.1 Hluk z automobilové dopravy komunikace Cínovecká

Z map hlukových pásem (viz příloha obrázky „Obr. 2 – Hluková pásma 4 m nad
terénem Rok 2018 – Denní doba“ a „Obr. 3 – Hluková pásma 4 m nad terénem – Rok 2018 –
Noční doba“) vyplývá, že hluk z automobilové dopravy ulice Cínovecká zasahuje celý východní
okraj městské části Praha – Ďáblice ekvivalentními hladinami akustického tlaku které v denní
době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma světle a tmavě červené
barvy) a v noční době překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB (hluková pásma hnědé a
oranžové barvy). Tímto hlukem jsou nejvíce zasaženy obytné objekty situované v okolí ulice
Chřibská (oblast A) a méně pak obytné objekty situované v okolí ulic Zářijová, Březnová,
K Lomu, K Letňanům, Sousedská, Hořínecká a Legionářů (oblast B). Pro snížení dopadu
hluku z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice Cínovecká na oblast A je nutná
instalace protihlukových stěn (dále též PHS) v celkové délce cca 1040 m (viz příloha obrázek
„Obr. 4 – Předběžný návrh rozsahu PHS u komunikace ulice Cínovecká“ červeně vyznačené
polohy PHS). Pro snížení dopadu hluku z provozu automobilové dopravy po komunikaci ulice
Cínovecká na oblast B je nutná další instalace PHS v celkové délce cca 800 m (viz příloha
obrázek „Obr. 4 – Předběžný návrh rozsahu PHS u komunikace ulice Cínovecká“ fialově
vyznačené polohy PHS). Protihlukové clony by zřejmě měly mít výšku nejméně 3 m nad úrovní
komunikace ulice Cínovecká. Přesné polohy a výšky PHS však musí vzejít z detailnějšího
modelu hodnocené hlukové situace. Jejich odhadovaný účinek není v tomto posudku řešen a
uveden.

8.2 Hluk z automobilové dopravy v intravilánu městské části Praha - Ďáblice
Z map hlukových pásem (viz příloha obrázky „Obr. 2 – Hluková pásma 4 m nad

terénem Rok 2018 – Denní doba“ a „Obr. 3 – Hluková pásma 4 m nad terénem – Rok 2018 –
Noční doba“) vyplývá, že hluk z automobilové dopravy na komunikacích v intravilánu městské
části Praha – Ďáblice zasahuje jejich okolí ekvivalentními hladinami akustického tlaku které
v denní době lokálně překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 60 dB (hluková pásma světle a
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tmavě červené barvy) a v noční době lokálně překračují hygienický limit hluku LAeq,T = 50 dB
(hluková pásma hnědé a oranžové barvy). Tímto hlukem jsou nejvíce zasaženy obytné objekty
situované v okolí ulic Ďáblická, Spořická, Šenovská, Na Štamberku, U Parkánu, Kostelecká,
Hřenská a Kokořínská. Technické opatření formou instalace PHS není prakticky v intravilánu
městské části technicky realizovatelné. Snížení dopadu hluku z provozu po těchto
komunikacích lze dosáhnout následujícími technickými opatřeními:

- Důsledným dodržováním nejvyšší povolené rychlosti (především v jižní části ulice
Ďáblická, kde je velmi často překračovány).

- Aplikací povrchů vozovek se sníženou emisí hluku (tzv. „tichých asfaltů“).
- Omezením průjezdů těžkých nákladních vozidel.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedená technická opatření jsou navržená pro informaci jako
předběžná. Jejich přesný rozsah, akustické vlastnosti (u PHS a tichých asfaltů)
a jejich účinek je nutné prověřit.

9. Přílohy
Tab. 1 – Modelované intenzity dopravy roku 2018

RPDI a Intenzity dopravy 2018 Počet vozidel za 24h Den Noc
Úsek komunikace OA TNA OA TNA OA TNA
Cínovecká 8053-8052 55343 10333 3251,4 626,4 415,1 38,7
Cínovecká 8052-9095 70427 11336 4137,6 687,3 528,2 42,5
Cínovecká 9095-8051 78275 11838 4598,6 717,7 587,1 44,4
Liberecká 8051-8046 84288 3311 4951,9 200,7 632,2 12,4
Kbelská 8051-9040 55750 10935 3275,3 662,9 418,1 41,0
Na Hlavní 8044-8052 17021 1115 1000,0 67,6 127,7 4,2
Ďáblická 8052-8043 6308 598 358,7 35,9 71,0 2,9
Ďáblická 8043 - Kokořínská 7699 490 465,7 27,7 31,0 5,9
Ďáblická Kokořínská - 8042 7676 595 464,3 33,6 30,9 7,3
Spořická 7422 414 451,7 24,7 24,4 2,4
Šenovská (západ) 6926 482 421,6 28,2 22,5 3,9
Šenovská (východ) 7407 664 449,8 37,6 26,4 7,9
Hřenská 1317 229 79,7 13,5 5,3 1,6
Nelahozeveská 209 4 12,1 0,3 1,9 0,0
Kokořínská Šenovská - Kučerové 742 290 45,3 15,6 2,1 5,1
Kokořínská Ďáblická - U Prefy 419 161 25,3 8,8 1,9 2,5
Kokořínská Ďáblická - Chřibská 405 9 24,8 0,5 1,0 0,1
Na Štamberku (U Parkánu) 7658 411 465,1 24,1 27,0 3,3
Květnová (jednosměrka) 418 13 25,8 0,8 0,8 0,0
Kostelecká 8043-9095 11963 469 680,4 28,2 134,6 2,3
Kostelecká 9095-9067 27296 1589 1552,5 95,5 307,1 7,7
Veselská 8051-9069 20880 815 1187,6 48,9 234,9 4,0
Vysvětlivky: OA - vozidla do 3,5 t; TNA - vozidla nad 3,5 t

Poznámka: V tabulce jsou barevně označeny výstupy ze sčítání dopravy viz /4/ část E).
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Obr. 1 – Model hlukové situace
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Obr. 2 – Hluková pásma 4 m nad terénem – Rok 2018 – Denní doba
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Obr. 3 – Hluková pásma 4 m nad terénem – Rok 2018 – Noční doba
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Obr. 4 – Předběžný návrh rozsahu PHS u komunikace ulice Cínovecká
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