Detailní popis metodického postupu při zpracování hlukové studie v rámci
„Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3
Metropolitní rozvojové oblasti Brno“
1. ÚVOD
Tento materiál slouží k vysvětlení určitých detailů metodiky zpracování hlukové studie
zpracované v rámci „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3
Metropolitní rozvojové oblasti Brno“. Vzhledem k tomu, že výsledky územní studie jsou součástí
diskusí s veřejností, shledali jsme jako účelné rozpracovat nad obvyklý rámec způsob postupu při
zpracování hlukové studie, která je součástí územní studie jako celku. Text navazuje na standardní
popis metodiky obsažený zejména v hlukové studii, která je přílohou zmiňované Územní studie.
Na úvod je potřebné konstatovat, že hluková studie se hned od počátku musela vyrovnat
s faktem, že pro ni z hlediska jejího velkého rozsahu (co do počtu posuzovaných variant a zahrnutých
nově uvažovaných komunikací) nejsou dostupné prakticky žádné srovnatelné a relevantní metodické
pokyny, obecně platné postupy ani žádné obdobně obsáhlé vzory územních studií.
Metodika hodnocení tedy musela reagovat na specifický rozsah a detail analýzy a částečně tak
vznikala v průběhu zpracování studie. V rámci procesu zpracování a hodnocení jsme řešili velké
množství otázek, které se u běžně posuzovaných liniových staveb nevyskytují. Jako příklad můžeme
uvést skutečnost, že studie hodnotí silniční koridory. Přesné, reálně skutečné a jednoznačné
definování tras komunikací včetně jejich výškového uspořádání (např. násep, zářez atd.) nebylo
možné na úrovni územní studie definovat. Veškeré komunikace tedy musely být ve studii uvažovány
na povrchu a technická řešení byla zohledněna pouze tam, kde byla jednoznačně dána podrobnějšími
projekty.
Jednou z mnoha dalších podstatných skutečností byl fakt, že u budov nebylo možné stanovit, zda
se jedná o chráněný venkovní prostor staveb, ke kterému se vztahují hlukové limity, či nikoliv. Proto
celá studie neoperuje s hlukovými limity a není ani určena k prokazování hlukových limitů hlukové
zátěže z pozemních komunikací. Pro zpracování hlukových studií neexistuje obecně jednoznačný
metodický postup, ale pro hodnocení vlivu hluku z komunikací na chráněné venkovní prostory existují
metodické návody jak takovýto vztah budova vs. limit posuzovat, Vzhledem ke skutečnosti, že
výsledky modelů nebylo možné k limitním hodnotám vztahovat byly metodické návody použity
omezeně. Skutečnost, že posuzované varianty nebylo z výše uvedených důvodů možno hodnotit ve
vztahu ke chráněnému venkovnímu prostoru, byla jednou z důležitých věcí při stanovení dále
popisovaného postupu prací. Chráněným venkovním prostorem jsou myšleny obytné místnosti
(např. ložnice, obývací pokoj, dětský pokoj) pokud nemají nucené větrání (např. otvíratelná okna).
Nebylo v možnostech územní studie takovou to informaci k jednotlivým budovám přiřazovat.
Vybrané odkazy na hlukové studie zpracovávané v rámci procesů EIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP479
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK2071
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4180
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1768
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2. VLASTNÍ POSTUP PŘI MODELOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE
Modelování hlukové zátěže dopravy pro Územní studii bylo provedeno na vytvořeném 3D
modelu celého zájmového území v softwaru LimA. Jako vstupní data byla využita modelová silniční
síť, protihlukové stěny, výškopis (vrstevnice) a budovy ve formátu shapefile v souřadnicovém
systému S-JTSK Krovak EastNorth. Zdrojem podkladů k zadání polohopisu a výškopisu byl použit
ZABAGED® a mapové podklady uveřejněné na Portálu veřejné správy (Cenia) a Geoportálu Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. Software LimA pak pracuje s těmito daty ve vlastním formátu
BNA.
Do výpočtového modelu softwaru LimA vstupovala tato data:





dopravní síť dané varianty včetně tunelů
protihlukové stěny
výškopis
budovy

Obrázek 1: Příklad zobrazení vstupních vrstev v softwaru LimA
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a) Dopravní síť dané varianty včetně tunelů
K výpočtům byly především využity parametry navrhované dopravní sítě dané varianty, které
obsahovaly intenzity dopravy vztahující se, s výjimkou nulového stavu 00-2020, k roku 00-2035.
Ačkoliv je možné v tomto období predikovat i částečnou obměnu vozového parku, z pohledu hlukové
zátěže nebyla tato skutečnost uvažována, a to s ohledem na konzervativní odhad hlukové zátěže ve
výhledových variantách. Kromě intenzit dopravy byly do výpočtu modelu dále zahrnuty rychlosti
průjezdu vozidel, které byly zvoleny jako maximální dle předpisů dané komunikace; v případě dálnice
byla zvolena rychlost, která zohledňuje průměrnou rychlost všech vozidel (tj. dálnice 120 km/h,
silnice extravilán 90 km/h, silnice intravilán 50 km).
V rámci vybraných variant silniční a dálniční sítě byly při výpočtech uvažovány stávající, ale
i navrhované tunelové úseky, které je možné považovat za způsob protihlukového opatření. Nicméně
jedná se pouze o tunely, které byly navrhovány z dopravního hlediska kvůli průchodu krajinou, nikoli
z důvodu vlivu na veřejné zdraví.
b) Protihlukové stěny
Při modelaci hlukové zátěže byly uvažovány pouze stávající protihlukové stěny. V rámci volně
dostupných dat neexistuje konkrétní databáze obsahující parametry jednotlivých stěn zájmové
oblasti. Z tohoto důvodu byly provedeny několikadenní mapovací práce, kde došlo k zaznamenání
polohy pomocí GPS, délky a výšky jednotlivých stěn zájmového území. Terénními pracemi vznikla
poměrně unikátní databáze protihlukových stěn širší aglomerace města Brna.
Při výpočtu posuzovaných variant nebyla uvažována žádná nová protihluková opatření z důvodu
rovných podmínek modelace jednotlivých verzí dopravního modelu. Tento fakt dopomohl zajistit
rovnost variant ve výpočtové fázi.

c) Výškopis
Výškopis výrazně ovlivňuje podmínky šíření hluku v oblasti a je považován za jeden z hlavních
faktorů při výpočtech hlukové zátěže. Úseky silnic, které nenesly informaci o přítomnosti mostu, byly
modelovány v niveletě terénu.
Při výpočtech bylo využito hlavních, zesílených a doplňkových vrstevnic Základní mapy České
republiky 1 : 10 000. Tyto vrstevnice jsou vytvářeny v kroku 1, 2 a 5 metrů. Při těchto parametrech je
zajištěna vysoká přesnost modelu terénu a potažmo i celé modelace hlukové zátěže.

d) Budovy
Budovy v dotčeném území byly získány z dostupných dat Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního. Stav těchto objektů však nebyl plně zaktualizován pro potřeby modelace stávající
situace v území. Z tohoto důvodu byly nové budovy ručně zvektorizovány a editovány byly i některé
stávající budovy. Novostavby, které byly zachycené ve stádiu výstavby byly již do výpočtů zaneseny
jako vyhotovené. Několik budov bylo z databáze odstraněno z důvodu jejich demolice. Jako zdroj
nejaktuálnějších informací byla využita především ortofotomapa ČÚZK. Tyto mapovací práce
vyžadovaly kontrolu všech zastavěných oblastí obcí, ale i širšího okolí z důvodu možné přítomnosti
menší osady či ojedinělé stavby. I tento krok je tak možné považovat za časově výjimečně náročný
vzhledem k masivnímu počtu kontrolovaných budov dotčeného území. Budovy vytvářející uliční bloky
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byly mnohdy zceleny pro snížení výpočtové zátěže softwaru LimA. Stále však bylo těchto objektů
v řešené oblasti více jak 85 tisíc.
Stávající budovy byly v řešeném území modelovány dle jejich vypočtené výšky. Ta byla získána
odečtem digitálního modelu reliéfu 5. generace (zachycují výšku povrch terénu) od digitálního
modelu povrchu 1G (zaznamenávající nejvyšší bod objektů zemského povrchu). Budovy, kterým
nebyla přidělena výška na základě rozdílového rastru, byly označeny výškou 8 metrů, což je běžná
výška rodinných domů.
Vzhledem k limitům využívaného softwaru nemohl být výpočet hlukové zátěže dané varianty
proveden na celistvém území, nýbrž byla celá oblast rozdělena do menších územních celků
obsahujících méně než 1 800 budov (celkově bylo těchto území 95). Pro kontinuitu výsledků byly tyto
menší územní celky vytvořeny s překryvem 200 m. Tato hodnota se ukázala jako dostačující
k eliminování případných skokových hodnot hraničních výpočtů.
Výpočty hlukové zátěže byly vytvořeny pro denní (od 6:00 do 22:00) i noční dobu (od 22:00 do
6:00). Intenzity celkové dopravy během 24 hodin byly přepočteny mezi denní a noční dobu. (viz
hluková studie) Výpočty byly vzhledem k objemu dat a časové náročnosti provedeny do vzdálenosti
400 m od silniční komunikace. Do této vzdálenosti jsou komunikací dodržovány hodnoty akustických
tlaků LAeg 60 dB v denní době a LAeg 50 dB v noční době V této vzdálenosti již zpravidla nedochází
(viz dokumentace EIA zpracovávané k jednotlivým dopravním záměrům) k překročení stanovených
limitů pro chráněný venkovní prostor staveb. Výjimky z tohoto pravidla tvoří spíše pouze komunikace
na vysokých náspech bez protihlukových opatření.
Výsledky byly ze softwaru LimA získány v podobě mračna bodů nesoucí informaci o hlukové
zátěži konkrétního místa – bodu zájmového území. Body jsou generovány v kroku 10 m a ve výšce
izofony 4 m nad zemským povrchem Následně byly jednotlivé části těchto mračen ořezány a zbaveny
překryvu 200 m. Takto připravené části byly spojeny do souvislého území pokrývající celou dopravní
síť dané výpočtové varianty. Celkový počet získaných bodů se pohybuje v řádu milionů.
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Obrázek 2: Výsledné mračno bodů v softwaru LimA (soubor .BNX)
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Obrázek 3: Výsledné mračno bodů jednoho vypočteného celku v prostředí GIS – body bez ořezu

Obrázek 4: Výsledné mračno bodů jednoho vypočteného celku v prostředí GIS – body s ořezem

Obrázek 5: Příklad kompletního mračna bodů ve formátu shapefile v prostředí GIS pokrývající celou silniční síť dané varianty
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V prostředí GIS byly hodnoty mračna bodů přiřazeny k budovám na základě
vzdálenosti – přiřazen byl nejbližší bod vůči objektu. Hranice budov byly navíc navýšeny o 2 metry,
což je vzdálenost reprezentující oblast chráněného venkovního prostoru budov ve smyslu legislativy,
i když výsledky pak nebyly srovnávány s limitními hodnotami.

Obrázek 6: Ukázka mračna bodů nesoucí informaci IPD a IPN

Obrázek 7: Příklad přiřazení hodnot hlukové zátěže vůči budovám (navýšení okraje o 2 m)
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Z bodů nesoucích hodnoty hlukové zátěže byly dále vytvořeny rastry interpolační metodou
IDW v kroku 2 metrů. Vzhledem k objemu dat a poměrně značné rozlohy území byly tyto výpočty
velmi časově i výpočetně náročné. Pro každou variantu byly výpočty provedeny pro denní i noční
dobu.

Obrázek 8: Vytvořený rastr pro celé řešené území
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V dalším kroku byly výsledné rastry upraveny pomocí kalibračních měření v oblasti, která
umožnila modelové výsledky co nejvíce zpřesnit na reálnou stávající situaci hlukové zátěže dopravy
v zájmovém území. Rozdíly vypočtených hodnot hlukové zátěže modelu a reálně naměřené hodnoty
akustické situace se po validaci na výsledky měření liší na většině území do hodnoty ±2 dB.

Obrázek 9: Klasifikovaný rastr celého území studie
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Dále byly odečtem rastru nulové varianty 2035 od rastrů jednotlivých aktivních variant
vytvořeny tzv. „rozdílové“ rastry. Stejně jako vstupní rastry byly rozdílové rastry vytvořeny v rozlišení
2 metry. Tento podklad byl formován na základě rastrů zachycujících hlukovou zátěž v celém
řešeném území.

Obrázek 10: Klasifikovaný rozdílový rastr celého řešeného území
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V závěrečném kroku byly vyhotovené rastry ořezány maskou 400 metrů od předmětných
komunikací (včetně tunelových úseků) – jedná se o vzdálenost provedeného výpočtu v softwaru
LimA.

Obrázek 11: Příklad masky pro ořez vyhotovených rastrů
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Obrázek 12: Příklad ořezaného rastru
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Obrázek 13: Příklad ořezaného, klasifikovaného rastru

Obrázek 14: Příklad ořezu klasifikovaného rozdílového rastru celého území studie
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3. VLASTNÍ POSTUP PŘI MODELOVÁNÍ – VARIANTY S OPATŘENÍMI
Na základě výsledků ÚS JMK a na základě Zprávy o uplatňování ZÚR JMK bylo přikročeno
k modelování vybraných variant určených k prověření v rámci Aktualizace č. 1 ZÚR JMK. Základním
rozdílem v hodnocení bylo zohlednění protihlukových opatření (např. tunelů nebo protihlukových
stěn) v lokalitách, kde je možné koridor umístit pouze za podmínky realizace těchto opatření.
Dále byl zohledněn metodický návod výpočet hluku z automobilové dopravy (MD, 2018), který
vstoupil v platnost až po odevzdání územní studie.
Způsob výpočtu hlukové studie s variantami obsahující protihluková opatření byl proveden
obdobně jako pro základní část územní studie, zejména s těmito výjimkami:





Byly doplněny a přepočítány některé předpokládané křižovatky (např. MÚK Bystrc-jih,
MÚK Rozdrojovice, MÚK Troubsko).
Výpočty hlukové zátěže byly vytvořeny pro denní (od 6:00 do 22:00) i noční dobu
(od 22:00 do 6:00). Intenzity celkové dopravy během 24 hodin byly přepočteny mezi
denní a noční dobu na základě metodiky Výpočet hluku z automobilové dopravy
(MD, 2018).
Pro přepočet celodenních intenzit (za 24 h) na intenzity v denní (6:00–22:00 h) a noční
(22:00–6:00 h) době se vychází z určení kategorie a třídy pozemní komunikace, na které
posuzované místo leží (viz zákon č. 13/1997 Sb.). Dále je nutné rozlišit, zda je posuzovaná
silnice I. třídy mezinárodní silnicí – označovaná zkratkou „E“.

Metodika výpočtu hluku z automobilové dopravy rozlišuje komunikace na:








dálnice I. třídy,
dálnice II. třídy,
silnice I. třídy se statutem mezinárodní silnice („E“),
silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice,
silnice II. třídy,
silnice III. třídy,
místní komunikace (bez rozlišení třídy).

Na dálnicích a silnicích I. až III. třídy se podíl nákladní dopravy určí ze vztahu:

=

24 +
24 +

24
24 +

∙ 100

[%]

24

IOA24 – intenzita osobních vozidel za 24 h [voz./den],
INA24 – intenzita nákladních vozidel (bez nákladních souprav) za 24 h [voz./den],
INS24 – intenzita nákladních souprav za 24 h [voz./den],
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Podíl intenzity dopravy v noční době (22:00–6:00 h) z celodenní intenzity dopravy pro
jednotlivé druhy vozidel se vypočte ze vztahu:
=

+(

+

∙

)

[%]

kde:
– základní procentní podíl intenzity dopravy v noční době [%],
,
– koeficienty zpřesňující procentní podíl intenzity dopravy v noční době podle podílu intenzity
nákladní dopravy [%].

Hodnoty koeficientů Nz, NQ, kPNA pro jednotlivé druhy vozidel se odečtou
z následující tabulky:

Kategorie
komunikace
Dálnice I. třídy

Dálnice II. třídy

Silnice I. třídy
„E“ – silnice

Silnice I. třídy
není „E“ – silnice

Silnice II. a III. třídy

Místní komunikace

Druh vozidla

NZ

NQ

kPNA

Osobní vozidla
Nákladní vozidla
Nákladní soupravy
Nákladní vozidla celkem
Osobní vozidla
Nákladní vozidla
Nákladní soupravy
Nákladní vozidla celkem
Osobní vozidla
Nákladní vozidla
Nákladní soupravy
Nákladní vozidla celkem
Osobní vozidla
Nákladní vozidla
Nákladní soupravy
Nákladní vozidla celkem
Osobní vozidla
Nákladní vozidla
Nákladní soupravy
Nákladní vozidla celkem
Osobní vozidla
Nákladní vozidla
Nákladní soupravy
Nákladní vozidla celkem

9,3
19,0
21,1
20,5
7,4
14,0
17,6
16,2
7,6
14,3
18,2
16,6
8,1
10,6
13,1
11,9
6,7
6,9
8,9
7,5
8,3
8,5
8,7
8,6

−4,5
−10,9
−8,3
−9,3
−2,0
−6,6
−6,9
−6,9
−1,0
−5,2
−4,2
−5,6
−0,4
−3,7
−6,0
−5,5
−1,4
x
x
x
x
x
x
x

0,2
0,5
0,3
0,4
0,1
0,5
0,4
0,5
0,1
0,3
0,3
0,4
0,1
0,4
0,6
0,6
0,1
x
x
x
x
x
x
x

Tabulka 1: Koeficienty pro výpočet podílu noční intenzity dopravy z celodenní intenzity dopravy

V doplňku hlukové studie tak bylo ve výpočtech použito nové rozdělení denních a nočních
hodinových intenzit dopravy, dále došlo k zahrnutí nových protihlukových opatření a také v modelu
přibyly nové silniční komunikace (zejména nové křižovatky a nájezdy).
Grafické znázornění výstupů studie bylo stejné jako u variant v základní části územní studie.

Brno, 12.9.2019
Mgr. Jakub Bucek
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