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1. ÚVODNÍ ČÁST 
 

Předložená studie je doplněním hlukové studie zpracované v rámci projektu Územní 

studie nadřazené silniční a dálniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno a její 2. etapy – hodnocení variant uspořádání dálniční a 

silniční sítě (dále též Územní studie). Původní hluková studie byla zpracována pro 15 

návrhových variant trasování dopravy v řešeném území ve výhledovém roce 2035 a 2 

varianty hodnotící tzv. nulový stav pro výhledové roky 2020 a 2035. Tento dodatek 

doplňuje původní hlukovou studii o 16. návrhovou variantu, která byla navržena na 

základě předběžných výstupů Územní studie.  

Cílem hlukové studie je co nejpřesněji výpočtovým způsobem ověřit stávající vliv 

hlukové zátěže a vliv způsobený jednotlivými variantami záměru nové dopravní 

koncepce Jihomoravského kraje v řešeném území. Zájmové území bylo vymezeno 

jako jádrová oblast kraje, částečně rozšířená brněnská aglomerace, kde se odehrává 

především aglomerační, vnitrostátní doprava. Z pohledu tranzitní dopravy jsou zde 

dominantní úseky dálnic D1 (východ – západ) a D2 (jih). Vnitrostátní propojení Brna 

a oblasti Pardubic – Hradec Králové je z pohledu transevropské dopravní sítě (TEN-

T) základní nikoli páteřní vrstvou. Uvažované záměry tak řeší především problémy 

spojené s každodenní, běžnou dojížďkou do ekonomicky nejsilnějšího centra oblasti – 

krajského města Brna. 

Modelování hlukové zátěže a její vyhodnocení bylo provedeno pro všechny varianty 

uspořádaní silniční sítě navržené v dopravním modelu zpracovaném v rámci 

řešeného projektu. Modelové hodnocení hlukové zátěže varianty S.10 bylo provedeno 

formou doplňku původní hlukové studie. Tento doplněk byl zhotoven ve stejné 

struktuře jako původní hluková studie, na kterou se odkazuje. 

 

1.1 Výchozí podklady 
 

(1) Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí. - ČVUT Praha 1997. 

(2) Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 

(3) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

(5) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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(6) ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 

(7) Hluk v životním prostředí 2005 – Planeta č. 2/2005. 

(8) Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011 (RNDr. Miloš Liberko, 

Ing. Libor Ládyš) 

 

1.2 Základní popis záměru 
 

K řešení stávajících problémů dopravy v zájmové oblasti, spojených s častými 

kongescemi a kolapsy průjezdnosti, vzniklo v územní studii JMk několik návrhů 

možných východisek. Celkově se ve studii pracovalo se 18 rozdílnými variantami 

dopravního modelu (včetně nové doplňkové varianty S.10). Za současný, existující 

stav byly označeny varianty „00-2020“ a „00-2035.“ Tyto varianty jsou považované 

za tzv. nulové stavy. V těchto variantách jsou do modelu zaneseny funkční dálniční 

a silniční sítě složené z nynějších využívaných tras a tras, které jsou v realizaci. Další 

úseky jsou do modelu vloženy jako invariantní prvky podložené aktuální projektovou 

dokumentací, legislativním povolením a platnou územně-plánovací dokumentací či 

shodou na technickém řešení v zájmovém území.  

Konkrétně se jedná o tyto trasy a úseky:  

a) Invariantní prvky, které jsou definovány platnými projektovými 

dokumentacemi: 

 dálnice D1: zkapacitnění na šestipruhové uspořádání v úseku MÚK 
Kývalka – MÚK Černovická terasa včetně úpravy MÚK Černovická terasa 
dle DÚR/ÚR. 

b) Invariantní prvky, které jsou definovány legislativním povolením 

jednotlivých staveb: 

 obchvat Tuřan dle ÚR jako silnice II. třídy; 

c) Invariantní prvky, které jsou definovány platnou územně-plánovací 

dokumentací: 

 komunikace 43 (v parametrech dálnice nebo silnice I. třídy): úsek MÚK 
Lysice – MÚK Svitávka; 

 dálnice D52: úsek Rajhrad – MÚK Chrlice II (jižní tangenta); 
 silnice I/52: realizace MÚK Moravanská včetně obchvatu Modřic; 
 silnice II/602: obchvat Bosonoh; 
 silnice II/416: obchvat Blučiny (s navazujícím propojením do Hrušovan); 
 místní komunikace Kuřim-Záhoří. 

d) Invariantní prvky, které jsou podloženy shodou na technickém řešení 

v předmětném území (tedy především zájmem investora a příp. místní 

samosprávy na jejich realizaci v dané poloze): 
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 dálnice D2: zkapacitnění na 6-pruhové či kolektorové uspořádání v úseku 
MÚK Chrlice II – MÚK Brno Jih; 

 silnice I/42: dostavba VMO v alternativní poloze dle aktuální koncepce 
včetně řešení napojení silnice 
I/41 – Bratislavské radiály; 

 silnice I/43: úpravy na trase Brno – Svitávka (především úpravy MÚK 
Podlesí, MÚK Kuřim-sever a MÚK Lipůvka, Lom Černá Hora, obchvat 
Bořitova); 

 D1: zkapacitnění na šestipruhové uspořádání v úseku MÚK Černovická 
terasa – MÚK Holubice; 

 MÚK Syrovice na D52, křížení se silnicí III/39513; 
 silniční prodloužení jižní tangenty k místní komunikaci Roviny. 

 

Nulová varianta 00-2020 pracuje s hodnotami dopravních intenzit získaných 

z databáze Ředitelství silnic a dálnic. Tato databanka byla zpracována k roku 2016. 

Varianta 00-2035 pracuje se shodnou dopravní sítí, avšak se liší v hodnotách intenzit 

dopravy, které byly úměrně navýšeny k roku 00-2035 dle stanovené metodiky. Tento 

přepočet počítá s nárůstem dopravy v jednotkách procent.  

Aktivní varianty se od nulových liší vložením tzv. variantních prvků dálniční a silniční 

sítě, které byly hodnoceny v rámci této hlukové studie. Různou kombinací rozdílných 

variantních prvků vzniklo celkově 16 ucelených souborů odlišných dopravních řešení 

(„variant“). Přidána byla nově doplňující varianta S.10. 

Navrhnuty byly tyto variantní prvky: 

 
Hlavní variantní prvky 

 A: německá trasa (trasa silnice 43 severně od Kuřimi v trase původní 
nedokončené německé dálnice) 

 B: optimalizovaná trasa (trasa silnice 43 severně od Kuřimi východně od 
původní německé stopy) 

 C: severní obchvat Kuřimi (navazující vždy na optimalizovanou trasu) 

 D: jižní obchvat Kuřimi (navazující obvykle na německou trasu) 

 E: bystrcká trasa (trasa silnice 43 mezi Kuřimí a D1 procházející přes 
Bystrc) 

 F: bítýšská trasa (trasa silnice 43 mezi Kuřimí a D1 procházející kolem 
Veverské Bítýšky) – více variant 

 G: jihozápadní tangenta (spojnice D1 a D52 Troubsko – Modřice) – 
modřická nebo želešická trasa 
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 H: jižní polookruh (propojení D1 Ostrovačice – D52 Ledce – D2 Blučina) 

 I: jižní polookruh (propojení D2 Blučina – I/50 Slavkov u Brna – D1 
Rousínov) – dvě varianty 

 J: úpravy dálnice D1 východně od Brna a navazující silniční sítě – dvě 
varianty uspořádání 

 K: obchvat Rosic (přeložka silnice I/23) – severní nebo jižní trasa 
 

 
Lokální variantní prvky 

 01: napojení Troubska na obchvat Bosonoh 

 02: propojení Troubska a Střelic (s návazností na prvek 01) 

 03: obchvat Ořechova (přeložka silnice II/152) 

 04: obchvat Želešic (přeložka silnice II/152) 

 05: prodloužení jižní tangenty jako silnice k silnici II/380 v trase dnešní 
ulice Roviny 

 06: prodloužení jižní tangenty jako k silnici k silnici II/380 a dále do 
Kobylnic 

 07: obchvat Šlapanic 

 08: obchvat Maloměřic a Obřan (přeložka silnice II/374), napojený do 
ulice Karlovy 

 09: obchvat Maloměřic a Obřan (přeložka silnice II/374), napojený do 
ulice Kulkovy 

 10: napojení Sivic na silnici II/430 

 11: propojení MÚK Troubsko a MÚK Moravanská jižním obchvatem 
Moravan 

 12: obchvat Jinačovic a Kníniček 

 13: propojení od MÚK Moravanská ke stávající ulici Kšírově (obchvat 
Přízřenic a Dolních Heršpic) 

 14: využití ulice Průmyslové jako silnice II/380 s napojením na VMO 
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Varianty  A B C D E F G H I J K 

D.1 X   X X  X   X X 

D.2 X   X  X X   X X 

D.3 X   X X     X X 

D.4 X   X  X    X X 

D.5  X X  X     X X 

D.6  X X   X    X X 

S.1 X   X X  X   X X 

S.2 X   X  X    X X 

S.3 X   X X X    X X 

S.4 X   X X X  X  X X 

S.5 X   X X X  X  X X 

S.6 X   X X X  X  X X 

S.8 X   X X X  X X X X 

S.9.3 X   X      X  

S.9.4  X X       X  

S.10 X   X X     X X 

Tab. 1: Přehled zastoupení navrhnutých hlavních variantních prvků v jednotlivých 
aktivních variantách (včetně varianty S.10) 

Hluková studie byla v souladu se zadáním zpracována pro celkem 18 variant (včetně 

doplňkové varianty S.10). Jedná se o 2 varianty hodnotící tzv. nulový stav ve 

výhledových letech 2020 a 2035 a 16 návrhových (tzv. aktivních) variant v různém 

uspořádání dostavby silniční sítě ve výhledovém roce 2035. Přehled hlavních 

variantních prvků trasování návrhových komunikací je schematicky znázorněn na 0. 

Podrobný popis trasování jednotlivých komunikací ve všech variantách je uveden 

v kapitole B textové části Územní studie. Značení jednotlivých variant v hlukové 

studii odpovídá značení variant dopravního modelu.  
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Obr. E.1: Hlavní variantní prvky komunikační sítě 
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1.3 Umístění záměru 

 

Vymezení řešeného území vychází ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, 

kde je plocha k prověření změn jejího využití územní studií vymezena v bodě 436. 

Jedná se o území 52 obcí ze spádových obvodů obcí s rozšířenou působností Blansko, 

Brno, Kuřim, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice. Plocha má 

rozlohu 45 922 ha. Řešené území obsahuje toto jádrové území OB3 metropolitní 

rozvojové oblasti Brno a další okolní území, které je potenciálně „zasaženo“ návrhem 

variant dálniční a silniční sítě řešených v rámci původní Územní studie. Řešené 

území zahrnující celé správní území 111 obcí má celkovou rozlohu 112 443 ha. Přehled 

obcí zahrnutých do řešeného území je uveden v tabulce níže (Tab. 2). Hranice 

řešeného území jsou zobrazeny na 0.  

ORP Obec 

Blansko 
Bořitov, Býkovice, Černá Hora, Lažany, Lipůvka, Lubě, Malá Lhota, Milonice, 
Svinošice, Újezd u Černé Hory, Závist, Žernovník 

Boskovice Lysice 

Brno Brno 

Ivančice 
Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Mělčiny, Moravské Bránice, Němčičky, Neslovice, 
Oslavany, Pravlov 

Kuřim 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské 
Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška 

Rosice 
Babice u Rosic, Javůrek, Kratochvilka, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Tetčice, 
Veverské Knínice, Zakřany, Zastávka, Zbýšov 

Slavkov u Brna 
Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Holubice, Křenovice, Slavkov u Brna, Šaratice, Vážany 
u Velešovic, Velešovice, Zbýšov 

Šlapanice 

Blažovice, Hajany, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov, 
Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Práce, Podolí, Ponětovice, 
Popůvky, Pozořice, Prštice, Radostice, Rebešovice, Silůvky, Sivice, Sokolnice, 
Střelice, Šlapanice, Telnice, Troubsko, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice, Újezd u 
Brna, Želešice 

Tišnov 
Drásov, Hluboké Dvory, Hradčany, Lažánky, Malhostovice, Sentice, Skalička, 
Všechovice 

Vyškov Rousínov 

Židlochovice 
Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Opatovice, 
Otmarov, Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Vojkovice, Žatčany, 
Židlochovice 

Tab. 2: Přehled obcí v řešeném území 
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Obr. E.2: Hranice řešeného území 

Z pohledu terénních charakteristik je řešené území členité. Celkové relativní 

převýšení v předmětné území je cca 430 m. V jihovýchodní části území převládá 

rovinatý charakter terénu Dyjsko-Svrateckého úvalu. V západní a severní části je 

řešené území pak členitější. Z geomorfologického hlediska vymezené území dále 

náleží částí do Boskovické brázdy, Bobravské vrchoviny, Křižanské vrchoviny 

a Drahanovské vrchoviny, okrajově pak i do Jevišovské pahorkatiny, Vyškovské 

Brázdy, Litenčické pahorkatiny a Žďánického lesu. Členitost terénu byla zohledněna 

při 3D modelaci území v této hlukové studii.  
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2. VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 

2.1 Metodika zpracování a hodnocení 

Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází 

z doporučených teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora 

definovaných lineárních zdrojů hluku záměru, na jejichž základech pracuje použitý 

výpočtový program Predictor-LimA 7510, verze 9.11 a jehož výpočtový algoritmus 

koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 

2002/49/ES) pro silniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro průmyslový hluk, 

zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další 

možné ovlivňující podmínky. 

Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku. 

Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního 

modelování a nejistotou danou akustickými znalostmi uživatele programu 

(zpracovatele). Aplikace použitého programu garantuje přesnost vlastního výpočtu 

modelové situace při použití dané metodiky do rozdílu 0,2 dB. Nejistoty výpočtů 

uváděné zpracovateli akustických výpočtů jsou většinou stanoveny formálně 

a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot. Smyslem akustické studie je odhad 

předpokládaného dopadu projektované situace, případně návrhu protihlukových 

opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci 

navrženého záměru nedojde k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní data 

mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného 

výpočtového modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace a příslušná 

nejistota je již uplatněna (zahrnuta) a není relevantní s nejistotou výpočtu dále 

pracovat (přičítat nebo odečítat). 

Do výpočtového modelu sledovaného území byly jako vstupní data zadávány intenzity 

provozu lineárních zdrojů hluku (dopravy). Výpočty pro vykreslení izofon jsou 

zpracovány pro výšku +4,0 m případně +8,0 m a +12,0 m. 

Zvolená metodika zpracování a hodnocení nové doplňokové varianty S.10 byly 

provedeny obdobně jako v původní Hlukové studii.   
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2.2 Hygienické limity 

 

Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu č. 

258/2000 Sb., kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, následovně: 

§ 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech 

staveb a v chráněném venkovním prostoru. 

 § 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního 

hluku, 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,1h). 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). 

 § 12 odst. (3) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, 

s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního 

hluku, se stanoví součtem základní 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 nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte 

další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku 

z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s výrazně 

informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB. 

2. Provoz předmětného záměru bude z hlediska citovaných ustanovení platného 

pro hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy v území, lze hygienický limit hluku stanovit 

následovně: 

Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce3) 

dle části A přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní 

prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce3) + 

10 dB): 

Denní doba (6.00 až 22.00 h) LAeq 16h = 60 dB 

Noční doba (22.00 až 6.00 h) LAeq 8h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor 

staveb 
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Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor 2 metry okolo 

obytných domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro 

zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Pouze u těchto staveb dochází k posuzování plnění stanovených hygienických limitů. 

Nově vybudované stavby jsou povolovány na základě plnění hygienických limitů 

v dané oblasti. Lidé, kteří se v budoucnu rozhodnou vybudovat své nemovitosti 

v řešeném území, budou muset své nemovitosti umísťovat do oblastí nezasažených 

hlukem, jak stanovují zákonné limity. 

Pro tento typ hlukové studie je však poměrně komplikované stanovit 

obecně platnou a naprosto jednotnou hodnotu limitu, protože je zde 

možné uvažovat o použití různých limitních hodnot v závislosti na typu 

dané komunikace, popřípadě zohlednění ČOP či staré hlukové zátěže. 

Proto v hlukové studii spíše používáme termín „ekvivalentní hladina 

akustického tlaku na úrovni 60 dB v denní době a 50 dB v noční době“ 

a nenazýváme jí přímo hlukovým limitem. U tohoto typu studie se jedná 

spíše o izofonu oddělující silně zasažené území vznikající hlukovou 

zátěží.  

2.3 Varianty výpočtů 

Výpočtovým způsobem byla prověřována stávající a nová předpokládaná hluková 

zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb v hodnoceném území pro stavy 

dopravy, které jsou dále nazývány variantami. Výsledky jsou počítány zvláště pro 

denní a noční dobu. Výpočty hlukové zátěže jsou platné do vzdálenosti 400 metrů od 
komunikací: 

Varianta 00-2020:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k 

roku 2020 se všemi relevantními invariantními prvky 

definovanými v zadání. Tento stav byl kalibrován na výsledky 

akustických měření. 

Varianta 00-2035:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k 

roku 2035 se všemi relevantními invariantními prvky 

definovanými v zadání. 

Varianta D.1:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu D.1. 

Varianta D.2:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 
prvky definovanými v zadání pro variantu D.2. 
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Varianta D.3:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu D.3. 

Varianta D.4:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu D.4. 

Varianta D.5:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu D.5. 

Varianta D.6:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu D.6. 

Varianta S.1:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 
prvky definovanými v zadání pro variantu S.1. 

Varianta S.2:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu S.2. 

Varianta S.3:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 
prvky definovanými v zadání pro variantu S.3. 

Varianta S.4:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu S.4. 

Varianta S.5:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 
prvky definovanými v zadání pro variantu S.5. 

Varianta S.6:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu S.6. 

Varianta S.8:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 
prvky definovanými v zadání pro variantu S.8. 

Varianta S.9.3:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu S.9.3. 
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Varianta S.9.4:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu S.9.4. 

Varianta S.10:  Tato varianta charakterizuje hlukovou situaci v území k roku 

2035 se všemi relevantními invariantními prvky a variantními 

prvky definovanými v zadání pro variantu S.10. 

2.4 Příprava dat 

 

Pro výpočet hlukové zátěže jednotlivých variant bylo využito několik typů a zdrojů 

dat, které byly zpracovány 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. Charakter použitých dat 

pro vyhodnocení doplňkové varianty S.10 byl obdobný jako v původní hlukové studii.  

Software LimA pak pracuje s těmito daty ve formátu BNA a následně jsou opět 

výsledky konvertovány do formátu shapefile. V další fázi došlo k jejich vykreslení 

v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Statistické vyhodnocení 

vzniklých databází se odehrály především v programu Excel. 

Do výpočtového modelu softwaru LimA vstupovala tato data: 

a) Dopravní síť dané varianty včetně tunelů 

b) Protihlukové stěny 

c) Výškopis 

d) Budovy 

 

Charakteristika jednotlivých vrstev doplňkové varianty S.10 je obdobná jako 

v původní Územní studii kap. E.2.2.1. Hluková studie či v původní Hlukové studii (viz 

příloha E.1 Hluková studie, kap. 2.4. Příprava dat). 

2.5 Validační měření stávající akustické situace 

Důležitou součástí modelace hlukové zátěže v zájmovém území byla i měření stávající 

akustické situace dopravy (varianta 00-2020), která byla využita pro následnou 

validaci a zpřesnění vypočtených výsledků. Celkově bylo těchto měření provedeno 72 

v denní i noční době u 36 budov plnících funkci bydlení. Měření se odehrávala 

nejméně po dobu jedné hodiny v chráněném venkovním prostoru staveb, přičemž byl 

mikrofon umístěn 2 metry od fasády a 4 metry nad úrovní terénu. Mikrofon směřoval 

vždy ke zdroji hluku – dané komunikaci.  

Terénní práce probíhaly během měsíců březen, duben a květen.  
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Prostorové vymezení jednotlivých měření je zaneseno do kap. 2.5 původní Hlukové 

studie (příloha E.1 Územní studie). Informace, parametry a výsledky jednotlivých 

měření jsou přílohou Hlukové studie (viz přílohy E.1 Územní studie). 

Validace doplňkové varianty S.10 proběhla v zásadách stanovených již v původní 

hlukové studii. 

2.6 Výpočtové body 

Pro tento typ hlukové studie mají výpočtové body jiný význam než u klasické hlukové 

studie hodnotící chráněný venkovní prostor staveb. Výpočtové body v této hlukové 

studii definují území 2 metry před fasádovou všech budov vstupujících do 

výpočtového modelu. V tomto prostoru 2 metrů před fasádou každé budovy byl 

vybrán bod s nejvyšší hodnotou LAeq a ten byl přiřazen k budově. A to bez ohledu na 

to, zda se tento bod nachází na fasádě definované jako chráněný venkovní prostor 

stavby či nikoliv. Definovat, která konkrétní fasáda je chráněným venkovním 

prostorem ve smyslu vyhlášky není v možnostech této studie. Výpočty byly prováděny 

pro výšku 4 metry nad terénem. Tato výška rozumně popisuje akustické tlaky v cca 

prvních dvou patrech zástavby. Výpočty byly taktéž provedeny pro výšky 8 a 12 

metrů. V případě že akustické tlaky LAeq byly vyšší, než ve čtyřech metrech byly 

použity výsledky z 8 nebo 12 metrů. Nicméně tato situace nastala u méně než 5 % 

všech hodnocených budov.  

2.7 Modelování hlukové zátěže dopravy 

Modelování hlukové zátěže dopravy bylo provedeno na vytvořeném 3D modelu celého 

zájmového území v softwaru LimA. 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 96). Pro kontinuitu výsledků byly tyto menší 

územní celky vytvořeny se vzájemným překryvem 200 m. Tato hodnota se ukázala 

jako dostačující k eliminování případných skokových hodnot hraničních výpočtů.  

Výpočty hlukové zátěže z automobilové dopravy ve variantě S.10 byly shodné se 

způsobem výpočtu hlukové zátěže dopravy v ostatních hodnocených variantách, který 

je podrobně popsán v textu původní Hlukové studie (viz kap. 2.7 Modelování hlukové 

zátěže dopravy). 

Výpočty hlukové zátěže byly vytvořeny pro denní (od 6:00 do 22:00) i noční dobu (od 

22:00 do 6:00). Stávající intenzity denního a nočního provozu dopravy byly převzaty 

z ročních denních průměrů sčítání ŘSD pro jednotlivé úseky. Přičemž denní doba (od 

6:00 do 18:00) v sobě zahrnuje i večerní (od 18:00 do 22:00) – tedy je uvažována v 

době od 6:00 do 22:00. Pro nesčítané úseky silničních komunikací III. tříd tvořila 

doprava během denní doby 96 % veškeré 24hodinové dopravy a na noční dopravu 

připadala zbývající 4 %. Obdobné rozdělení na denní a noční dobu bylo provedeno i u 

výhledových variant včetně doplňkové varianty S.10. Výpočty byly vzhledem k objemu 
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dat provedeny do vzdálenosti 400 m od silniční komunikace. V této vzdálenosti již 

zpravidla nedochází k překročení stanovených limitů pro chráněný venkovní prostor 

staveb.Výsledky byly ze softwaru LimA získány v podobě mračna bodů nesoucí 

informaci o hlukové zátěži konkrétního místa – bodu zájmového území. Následně 

byly jednotlivé části těchto mračen spojeny do souvislého území pokrývající celou 

dopravní síť dané varianty. Celkově se pohybuje počet vytvořených bodů jedné 

varianty v řádu milionů. 

V prostředí GIS byly z bodů nesoucích hodnoty hlukové zátěže vytvořeny rastry 

interpolační metodou kriging v kroku 5 metrů (tato metoda je blíže popsána v kap. 

2.7 původní Hlukové studie – příloha E.1). Vzhledem k objemu dat a poměrně značné 

rozlohy území byly tyto výpočty velmi časově i výpočetně náročné (výpočet jednoho 

surového rastru trvá přibližně týden). Pro každou variantu byly výpočty provedeny 

pro denní i noční dobu (celkově bylo provedeno 36 výpočtů, které částečně mohly 

probíhat současně).  

V dalším kroku byly výsledné rastry upraveny pomocí validačních 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 jednotlivých dopravních modelů a reálně naměřených hodnot akustické 

situace se po kalibraci liší do rozmezí ±2 dB.  
 

2.8 Analýza výsledků modelování 

Hluková studie vychází především z výsledků modelování všech 18 vybraných variant 

dopravního modelu (včetně doplňkové varianty S10). Analýza výsledků byla 

prováděna zejména na základě srovnání nulových variant (stávající stav dopravní 

sítě) s 16 aktivními variantami. Následně na základě těchto srovnání bylo přistoupeno 

k výslednému porovnání 16 aktivních variant se zájmem vybrat variantu s nejnižší, 

novou akustickou zátěží chráněného venkovního prostoru staveb a zároveň takovou 

variantu, která přinese nejvýznamnější zlepšení stávající hlukové zátěže v oblasti.  

Vyhodnoceny tak byly změny impaktu hlukové zátěže nejen v okolí nově 

vybudovaných komunikací dané aktivní varianty, ale i ve stávající zástavbě sídel. 

Výsledky byly vztaženy k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, tedy staveb 

plnících funkci bydlení, vzdělávání a zdravotní péče (viz kap. 2.2 Hygienické limity), 

s ohledem na ekvivalentní hladiny akustického tlaku na úrovni 60 dB v denní době 

a 50 dB v noční době. 

Výsledné hodnoty hlukové zátěže denní a noční doby byly na základě vzniklého 

bodového pole přiřazeny k jednotlivým budovám. Hodnoty byly přiděleny na základě 

nejbližšího bodu, který protíná danou stavbu. Následně byly tyto hodnoty porovnány 

mezi nulovým stavem 00-2035 a zvolenou variantou (včetně doplňkové varianty 

S.10). Ze souboru budov byly zvláště vyselektovány stavby, u kterých po realizaci 

záměru dojde k překročení ekvivalentní hladiny akustického tlaku na úrovni 60 dB 

v denní době a 50 dB v noční době. Těmito postupy byla vytvořena konfliktní území, 

ve kterých by docházelo realizací záměru dané varianty k nedodržování stanovených 
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limitů hlukové zátěže v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky 

jsou však posuzovány k modelu, který byl vytvořen bez uvažovaných protihlukových 

opatření.  

Hodnoty hlukové zátěže získané v mračně bodů byly vyneseny do rastrů. 

Tento krok si opět žádal značný časový úsek, vzhledem k množství variant, které byly 

zpracovávány. Porovnání bylo prováděno především pomocí vhodně zvolených funkcí 

nabízených programem Excel.  

Jako další způsob porovnání nulových variant s aktivními (včetně doplňkové varianty 

S.10) byly zvoleny rozdílové rastry. Raster hlukové zátěže nulové varianty byl odečten 

od rastru aktivní varianty, díky čemuž je možné pozorovat úseky, kde dochází ke 

zlepšení stávající situace a naopak lokality, kde dochází ke zhoršení současného stavu. 

Zvýšení hlukové zátěže v určité oblasti však nemusí znamenat překročení platných 

hygienických limitů. Pouze se v této konkrétní lokalitě objevil nový zdroj hluku. 

Hodnoty rozdílových rastrů byly opět vztaženy k budovám dané obce a následně byla 

vypočtena procenta zástavby, kde dojde po realizaci záměru ke zlepšení, zhoršení 

nebo bude stav hlukové zátěže vyrovnaný. Za budovy s vyrovnaný stavem byly 

považovány takové, kde došlo ke zlepšení či potažmo zhoršení (x) v rozmezí x ≥-1 dB 

a zároveň x ≤ 1 dB. Opět bylo toto statistické vyhodnocení provedeno především na 

platformě programu Excel. 

Tento způsob vyhodnocení byl proveden pro každou obec dotčenou navrhovaným 

záměrem aktivní varianty.  Celkově je těchto obcí v řešeném území 139, což 

vyžadovalo opět velkou časovou dotaci pro řešení této části úkolu. Výsledky byly 

podpořeny i grafickou prezentací (v podobě mapových podkladů) nově vytvořených i 

pro doplňkovou variantu S.10. Pro každou obec zájmového území byla vytvořena série 

map ilustrující hlukovou zátěž jednotlivých variant v porovnání se stávajícím stavem 

(nulové varianty). Rozlišena byla dále denní a noční doba hlukové zátěže. Pro každou 

obec tak byl vytvořen mapový podklad zobrazující výsledky dané aktivní varianty 

vícero mapovými okny (hluková zátěž varianty 00-2035; hluková zátěž aktivní 

varianty; rozdílový rastr hlukové zátěže varianty 00-2035 a aktivní varianty). Celkově 

je jedna konkrétní obec z pohledu hlukové studie vyobrazena 32x (16 aktivních 

variant v denní a noční době). 

Export těchto map se ukázal jako další časově náročný krok, který vyžadoval i vysoké 

požadavky na přesnost samotného mapovatele. Celkově bylo vyexportováno 4448 

map zachycují konkrétní situaci dopravních variant v obcích řešeného území. Ty jsou 

přílohou Hlukové studie (viz Příloha E.1.4 Územní studie). Původní hluková studie 

byla doplněna o nově vytvořené mapové podklady varianty S.10). 

 Mapy vhodným způsobem reprezentují rozdíly mezi stávající dopravní situací 

a navrhovaným záměrem konkrétní aktivní varianty. Avšak je nutné připomenout 

skutečnost, že výpočty modelu hlukové zátěže byly provedeny pouze do vzdálenosti 

400 m od komunikace a ve větší vzdálenostech nejsou tyto výsledky platné.  
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3. VÝSLEDKY VÝPOČTŮ 

 

Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná hluková zátěž ve vzdálenosti 

do 400 metrů od komunikací u chráněných venkovních prostorů staveb 

ve sledovaném území pro denní a noční dobu. Výsledky výpočtů jsou pak pro 

jednotlivé varianty (včetně doplňkové varianty S.10) prezentovány následovně: 

a) Textová část vyhodnocení pro každou jednotlivou obec nacházející se v rámci 

hodnoceného území 

b) Celkové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro 

jednotlivé varianty výpočtů  

c) Rozdílové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu 

pro jednotlivé varianty výpočtů ve vztahu k variantě 00-2035. 

d) Grafické znázornění hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro 

jednotlivé obce a jednotlivé varianty nacházející se v rámci hodnoceného 

území. 

 

Výsledky platné pro aktivní varianty Územní studie jsou zpracovány v podkapitolách 

3.1 až 3.15  Výsledky výpočtů v původní Hlukové studii (příloha E.1. Hluková studie).  

Textová část hodnocení doplňkové varianty S.10 je uvedena v následující podkapitole. 

Celkové kartogramy, rozdílové kartogramy a grafické znázornění hlukové zátěže pro 

jednotlivé obce jsou uvedeny jako přílohy celé studie. 
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3.16 Výsledky platné pro variantu S.10 

 

Denní doba: 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

506699 Otmarov 23,96 75,65 0,39 0,00 

Pro obec/městskou část Otmarov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 23,96 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,65 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,39 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

545295 Skalička 0,00 0,00 100,00 14,46 

Pro obec/městskou část Skalička platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 100,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 14,46 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Skalička realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Pod kačírkem doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

549738 Ponětovice 31,71 63,41 4,88 0,00 

Pro obec/městskou část Ponětovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 31,71 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 63,41 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,88 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

550825 Holubice 25,85 69,85 4,31 0,30 

Pro obec/městskou část Holubice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 25,85 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 69,85 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,31 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,30 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Holubice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě „Nad zahradami“ doporučujeme navýšit stávající protihlukovou stěnu.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

550973 Brno-střed 16,06 75,13 8,82 0,34 

Pro obec/městskou část Brno-střed platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 16,06 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,13 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,82 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,34 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-střed realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. Přičemž na 0,29 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou považovány za 

chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

550990 Brno-Žabovřesky 7,47 85,83 6,69 0,22 

Pro obec/městskou část Brno-Žabovřesky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 
dojde v denní době u 7,47 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,83 % zastavěného území nedojde 
k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,69 % 
zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,22 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 
bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Žabovřesky realizovat některé z následující 
protihlukových opatření. Pokud bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Žabovřesky 
realizovat některé z následující protihlukových opatření. V lokalitě okolo ulice Žabovřeská doporučujeme navýšit stávající 
protihlukovou stěnu.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551007 Brno-Královo Pole 5,99 90,55 3,47 0,25 

Pro obec/městskou část Brno-Královo Pole platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 5,99 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 90,55 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,47 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,25 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551031 Brno-sever 0,00 95,56 4,44 0,30 

Pro obec/městskou část Brno-sever platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,56 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,44 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,30 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551058 Brno-Židenice 54,53 28,70 16,77 3,14 

Pro obec/městskou část Brno-Židenice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 
dojde v denní době u 54,53 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 28,70 % zastavěného území nedojde 
k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,77 % 
zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,14 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 
bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Židenice realizovat některé z následující 
protihlukových opatření. V lokalitě ulice Jedovnická doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu.   

  

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551066 Brno-Černovice 24,83 26,12 49,05 9,24 

Pro obec/městskou část Brno-Černovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 24,83 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 26,12 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 49,05 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 9,24 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Černovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě křižovatky Charbulova a Černovická doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551074 Brno-jih 17,93 39,77 42,30 5,16 

Pro obec/městskou část Brno-jih platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 17,93 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 39,77 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 42,30 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,16 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-jih realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Ráječek doporučujeme vybudovat podél nově zbudovaných komunikací protihlukovou stěnu.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551082 Brno-Bohunice 16,43 79,55 4,02 0,23 

Pro obec/městskou část Brno-Bohunice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 16,43 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 79,55 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,02 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551091 Brno-Starý Lískovec 53,17 46,15 0,68 0,23 

Pro obec/městskou část Brno-Starý Lískovec platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 53,17 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 46,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,68 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551112 Brno-Nový Lískovec 16,91 79,86 3,24 0,36 

Pro obec/městskou část Brno-Nový Lískovec platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 16,91 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 79,86 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,24 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,36 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551147 Brno-Kohoutovice 12,69 84,54 2,77 0,11 

Pro obec/městskou část Brno-Kohoutovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 12,69 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 84,54 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,77 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,11 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Kohoutovice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551171 Brno-Jundrov 1,12 96,52 2,35 0,08 

Pro obec/městskou část Brno-Jundrov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,12 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,52 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,35 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,08 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551198 Brno-Bystrc 8,49 50,12 41,39 6,10 

Pro obec/městskou část Brno-Bystrc platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 8,49 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 50,12 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 41,39 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 6,10 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Bystrc realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Panská horka a v úseku „stará dálnice“ doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo 

podpovrchové technické opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní 

obestavení komunikace včetně zastřešení a podobně). 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551210 Brno-Kníničky 34,41 19,78 45,81 5,65 

Pro obec/městskou část Brno-Kníničky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 34,41 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 19,78 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 45,81 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,65 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Kníničky realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě východně od Brněnské přehrady navazující na lokalitu Panská horka v Brně Bystrci 

doporučujeme vybudovat tunelový úsek tak jak je veden v této variantě řešení a doporučujeme ho prodloužit o 200 metrů ve směru 

na Rozdrojovice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551228 Brno-Komín 4,26 90,86 4,87 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Komín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,26 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 90,86 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,87 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551236 Brno-Medlánky 6,74 88,37 4,88 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Medlánky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 6,74 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,37 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,88 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód 

obce 

Název obce Snížení hlukové 

zátěže 

Stávající 

stav 

Zvýšení hlukové 

zátěže 

Zhoršení 

551244 Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora 

15,88 80,55 3,58 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této 

varianty dopravy dojde v denní době u 15,88 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 80,55 % zastavěného 

území nedojde k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 

3,58 % zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551252 Brno-Maloměřice a Obřany 36,53 14,53 48,94 4,18 

Pro obec/městskou část Brno-Maloměřice a Obřany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty 

dopravy dojde v denní době u 36,53 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 14,53 % zastavěného území 

nedojde k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 48,94 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,18 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Maloměřice a Obřany realizovat některé 

z následující protihlukových opatření. V lokalitách U vápenky a U kaple doporučujeme vybudovat podél nově zbudované 

komunikace protihlukovou stěnu. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551279 Brno-Vinohrady 44,28 21,40 34,32 2,49 

Pro obec/městskou část Brno-Vinohrady platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 44,28 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 21,40 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 34,32 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,49 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551287 Brno-Líšeň 35,35 41,81 22,84 0,95 

Pro obec/městskou část Brno-Líšeň platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 35,35 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 41,81 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 22,84 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,95 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551295 Brno-Slatina 56,11 33,10 10,80 1,22 

Pro obec/městskou část Brno-Slatina platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 56,11 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,10 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 10,80 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,22 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Slatina realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě U Žlebu doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551309 Brno-Tuřany 52,10 31,79 16,11 4,45 

Pro obec/městskou část Brno-Tuřany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 52,10 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 31,79 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,11 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,45 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Tuřany realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Mordoviny, Pluština, Vinohrádky a Hruštičky doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu 

podél navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551317 Brno-Chrlice 20,80 73,28 5,92 0,97 

Pro obec/městskou část Brno-Chrlice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 20,80 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 73,28 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,92 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,97 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551325 Brno-Bosonohy 25,07 40,16 34,77 2,43 

Pro obec/městskou část Brno-Bosonohy platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 25,07 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 40,16 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 34,77 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,43 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Bosonohy realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Sedla doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice, dále 

doporučujeme navrhovaný tunelový úsek prodloužit směrem na sever o cca 200 metrů.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551368 Brno-Žebětín 0,00 12,75 87,25 2,54 

Pro obec/městskou část Brno-Žebětín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 12,75 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 87,25 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,54 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Žebětín realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě U újezda doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu.   

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551376 Brno-Ivanovice 43,72 56,28 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Ivanovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 43,72 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 56,28 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551406 Brno-Jehnice 3,32 92,89 3,79 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Jehnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 3,32 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 92,89 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,79 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551422 Brno-Ořešín 0,00 100,00 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Ořešín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 100,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551431 Brno-Útěchov 0,00 99,73 0,27 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Útěchov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 99,73 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,27 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581364 Bořitov 22,19 64,95 12,86 0,60 

Pro obec/městskou část Bořitov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 22,19 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 64,95 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,86 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,60 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581461 Býkovice 74,29 24,76 0,95 0,00 

Pro obec/městskou část Býkovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 74,29 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 24,76 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,95 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581496 Černá Hora 43,13 50,78 6,09 3,00 

Pro obec/městskou část Černá Hora platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 43,13 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 50,78 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,09 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Černá Hora realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě západně od Selkova doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581577 Hluboké Dvory 0,00 98,33 1,67 1,20 

Pro obec/městskou část Hluboké Dvory platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 98,33 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,67 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,20 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581909 Lažany 96,51 3,49 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Lažany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 96,51 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 3,49 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581968 Lipůvka 96,43 0,45 3,13 0,59 

Pro obec/městskou část Lipůvka platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 96,43 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,45 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,13 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,59 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581992 Lubě 0,00 86,54 13,46 2,01 

Pro obec/městskou část Lubě platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 86,54 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 13,46 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,01 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582018 Lysice 11,07 67,35 21,58 1,46 

Pro obec/městskou část Lysice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 11,07 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 67,35 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,58 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,46 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582034 Malá Lhota 0,00 66,67 33,33 17,65 

Pro obec/městskou část Malá Lhota platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 66,67 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 33,33 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 17,65 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Malá Lhota realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě pod Bařinou doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582077 Milonice 100,00 0,00 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Milonice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 100,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582433 Svinošice 0,00 97,58 2,42 0,54 

Pro obec/městskou část Svinošice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 97,58 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,42 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,54 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582557 Újezd u Černé Hory 0,00 95,61 4,39 0,00 

Pro obec/městskou část Újezd u Černé Hory platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,61 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,39 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582760 Žernovník 3,91 68,75 27,34 11,45 

Pro obec/městskou část Žernovník platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 3,91 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 68,75 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 27,34 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 11,45 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Žernovník realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Za studní, U branky, U žlibku doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582808 Babice u Rosic 55,41 9,91 34,68 11,20 

Pro obec/městskou část Babice u Rosic platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 55,41 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 9,91 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 34,68 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 11,20 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Babice u Rosic realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Široký a Přední příčky doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582841 Blažovice 18,23 49,17 32,60 0,00 

Pro obec/městskou část Blažovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 18,23 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 49,17 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 32,60 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582859 Blučina 66,17 12,03 21,80 2,30 

Pro obec/městskou část Blučina platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 66,17 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 12,03 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,80 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,30 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Blučina realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Pastvisko doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582883 Bratčice 7,91 75,54 16,55 0,00 

Pro obec/městskou část Bratčice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 7,91 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,54 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,55 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582913 Čebín 0,23 69,98 29,80 4,72 

Pro obec/městskou část Čebín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0,23 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 69,98 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 29,80 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,72 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále uvažováno 

s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Čebín realizovat některé z následující protihlukových opatření. V lokalitě Pod 

horkou a V kruzích doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582921 Česká 26,94 72,69 0,37 0,00 

Pro obec/městskou část Česká platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 26,94 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 72,69 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,37 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582956 Dolní Kounice 13,33 83,62 3,04 0,00 

Pro obec/městskou část Dolní Kounice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 13,33 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 83,62 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,04 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582972 Drásov 36,54 57,55 5,91 1,23 

Pro obec/městskou část Drásov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 36,54 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 57,55 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,91 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Drásov realizovat některé z následující protihlukových opatření. Na 

průjezdu mezi Malhostovicemi a Drásovem doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo podpovrchové technické 

opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní obestavení komunikace 

včetně zastřešení a podobně) a to v délce cca 500 metrů. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582999 Hajany 34,00 18,00 48,00 14,00 

Pro obec/městskou část Hajany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 34,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 18,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 48,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 14,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Hajany realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě Nad dvorem doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583022 Hlína 88,68 11,32 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Hlína platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 88,68 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 11,32 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583031 Holasice 78,13 21,87 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Holasice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 78,13 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 21,87 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583065 Hradčany 0,00 79,28 20,72 2,11 

Pro obec/městskou část Hradčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 
v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 79,28 % zastavěného území nedojde 
k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 20,72 % 
zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,11 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 
budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583081 Hrušovany u Brna 0,99 85,22 13,79 0,51 

Pro obec/městskou část Hrušovany u Brna platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 
dojde v denní době u 0,99 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,22 % zastavěného území nedojde 
k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 13,79 % 
zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,51 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 
budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

 Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583090 Hvozdec 2,44 88,62 8,94 0,81 

Pro obec/městskou část Hvozdec platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 2,44 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,62 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,94 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,81 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 



 

02 / 2019 PŘÍLOHA E.1 – HLUKOVÁ STUDIE 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA (DODATEK) 50 

 

 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583111 Chudčice 71,17 28,83 0,00 0,30 

Pro obec/městskou část Chudčice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 71,17 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 28,83 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,30 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583120 Ivančice 10,69 86,02 3,30 0,26 

Pro obec/městskou část Ivančice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 10,69 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 86,02 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,30 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,26 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583154 Javůrek 0,00 96,00 4,00 0,00 

Pro obec/městskou část Javůre k platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583171 Jinačovice 92,82 0,48 6,70 3,77 

Pro obec/městskou část Jinačovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 92,82 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,48 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,70 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,77 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Jinačovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Polpudíky, Koryta a Prostřední díly doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583189 Jiříkovice 16,11 30,20 53,69 0,66 

Pro obec/městskou část Jiříkovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 16,11 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 30,20 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 53,69 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,66 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583219 Kobylnice 54,32 45,06 0,62 0,00 

Pro obec/městskou část Kobylnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 54,32 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 45,06 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,62 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583227 Kovalovice 0,00 89,73 10,27 0,54 

Pro obec/městskou část Kovalovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 89,73 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 10,27 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,54 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583235 Kratochvilka 32,35 66,67 0,98 0,00 

Pro obec/městskou část Kratochvilka platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 32,35 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 66,67 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,98 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583251 Kuřim 58,21 32,14 9,65 1,54 

Pro obec/městskou část Kuřim platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 58,21 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 32,14 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 9,65 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,54 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Kuřim realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě Díly za svatým Janem doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo podpovrchové technické 

opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní obestavení komunikace 

včetně zastřešení a podobně).   

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583260 Lažánky 0,00 96,15 3,85 0,00 

Pro obec/městskou část Lažánky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,85 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583278 Ledce 0,00 76,86 23,14 0,82 

Pro obec/městskou část Ledce platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 76,86 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 23,14 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,82 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583286 Lelekovice 5,27 88,84 5,88 0,14 

Pro obec/městskou část Lelekovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 5,27 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,84 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,88 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,14 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583341 Malhostovice 70,26 17,10 12,64 3,25 

Pro obec/městskou část Malhostovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 70,26 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 17,10 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,25 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Malhostovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. Na průjezdu mezi Malhostovicemi a Drásovem doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo 

podpovrchové technické opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní 

obestavení komunikace včetně zastřešení a podobně) a to v délce cca 500 metrů. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583367 Medlov 0,00 96,19 3,81 0,00 

Pro obec/městskou část Medlov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,19 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,81 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583375 Mělčany 66,97 33,03 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Mělčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 66,97 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,03 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583383 Měnín 77,69 13,59 8,72 0,48 

Pro obec/městskou část Měnín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 77,69 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 13,59 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,72 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,48 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583391 Modřice 49,79 34,57 15,64 1,87 

Pro obec/městskou část Modřice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 49,79 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 34,57 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 15,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,87 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Moravany realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. Z V lokalitě nově vzniklé křižovatky ulice Masarykova s nově vybudovaným úsekem doporučujeme 

vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583405 Mokrá-Horákov 0,00 97,80 2,20 0,00 

Pro obec/městskou část Mokrá-Horákov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 97,80 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,20 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583413 Moravany 7,01 72,45 20,53 0,91 

Pro obec/městskou část Moravany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 7,01 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 72,45 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 20,53 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,91 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583421 Moravské Bránice 0,28 94,72 5,00 0,00 

Pro obec/městskou část Moravské Bránice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,28 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 94,72 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583430 Moravské Knínice 29,31 32,33 38,36 7,20 

Pro obec/městskou část Moravské Knínice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 29,31 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 32,33 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 38,36 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 7,20 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Moravské Knínice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách U střediska, Nad starou drahou, Rybníky a U panských luk doporučujeme vybudovat 

protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.   

  

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583456 Nebovidy 42,11 57,89 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Nebovidy platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 42,11 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 57,89 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583472 Němčičky 1,04 92,71 6,25 0,00 

Pro obec/městskou část Němčičky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,04 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 92,71 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,25 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583481 Neslovice 80,79 6,90 12,32 1,72 

Pro obec/městskou část Neslovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 80,79 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 6,90 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,32 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,72 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Neslovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Kobelin doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583545 Omice 65,12 33,90 0,98 0,00 

Pro obec/městskou část Omice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 65,12 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,90 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,98 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583553 Opatovice 0,00 52,22 47,78 2,73 

Pro obec/městskou část Opatovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 52,22 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 47,78 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,73 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583561 Ořechov 77,08 18,05 4,87 0,18 

Pro obec/městskou část Ořechov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 77,08 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 18,05 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,87 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,18 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583588 Oslavany 0,00 95,29 4,71 0,68 

Pro obec/městskou část Oslavany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,29 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,71 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,68 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583596 Ostopovice 32,18 51,15 16,67 0,00 

Pro obec/městskou část Ostopovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 32,18 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 51,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,67 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583600 Ostrovačice 0,00 91,22 8,78 1,15 

Pro obec/městskou část Ostrovačice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 91,22 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,78 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,15 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 



 

02 / 2019 PŘÍLOHA E.1 – HLUKOVÁ STUDIE 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA (DODATEK) 65 

 

 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583634 Podolí 0,00 89,07 10,93 0,36 

Pro obec/městskou část Podolí platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 89,07 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 10,93 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,36 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583651 Popovice 0,00 2,04 97,96 8,18 

Pro obec/městskou část Popovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 2,04 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 97,96 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 8,18 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Popovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Louky, Dlouhý a U trávníku doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583669 Popůvky 24,34 74,49 1,17 0,00 

Pro obec/městskou část Popůvky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 24,34 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 74,49 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,17 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583677 Pozořice 0,00 93,33 6,67 0,50 

Pro obec/městskou část Pozořice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,33 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,67 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,50 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583685 Prace 40,80 56,38 2,83 0,00 

Pro obec/městskou část Prace platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 40,80 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 56,38 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,83 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583693 Pravlov 0,00 93,42 6,58 0,00 

Pro obec/městskou část Pravlov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,42 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,58 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583707 Prštice 0,00 63,51 36,49 0,00 

Pro obec/městskou část Prštice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 63,51 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 36,49 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583740 Radostice 0,00 85,39 14,61 0,00 

Pro obec/městskou část Radostice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,39 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 14,61 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583758 Rajhrad 30,63 68,15 1,21 0,13 

Pro obec/městskou část Rajhrad platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 30,63 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 68,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,21 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,13 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Rajhrad realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. Zasažené budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583766 Rajhradice 51,80 47,01 1,20 0,00 

Pro obec/městskou část Rajhradice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 51,80 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 47,01 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,20 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  



 

02 / 2019 PŘÍLOHA E.1 – HLUKOVÁ STUDIE 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA (DODATEK) 70 

 

 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583774 Rebešovice 0,00 100,00 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Rebešovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 100,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583782 Rosice 60,85 19,74 19,41 3,93 

Pro obec/městskou část Rosice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 60,85 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 19,74 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 19,41 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,93 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Rosice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Malé díly, Pod Šibenicemi, Padělky a Přední hory doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhovaných silnic.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583791 Rozdrojovice 3,29 88,32 8,38 2,21 

Pro obec/městskou část Rozdrojovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 3,29 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,32 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,38 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,21 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Rozdrojovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Na březině a Mezi silnicemi doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583839 Říčany 0,00 81,34 18,66 2,94 

Pro obec/městskou část Říčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 81,34 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 18,66 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,94 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583847 Sentice 55,81 41,09 3,10 0,00 

Pro obec/městskou část Sentice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 55,81 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 41,09 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,10 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583855 Silůvky 3,16 95,65 1,19 0,00 

Pro obec/městskou část Silůvky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 3,16 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,65 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,19 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583863 Sivice 0,00 93,85 6,15 0,00 

Pro obec/městskou část Sivice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,85 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,15 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583880 Sobotovice 0,00 93,33 6,67 0,00 

Pro obec/městskou část Sobotovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,33 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,67 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583898 Sokolnice 65,63 16,71 17,66 0,74 

Pro obec/městskou část Sokolnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 65,63 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 16,71 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 17,66 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,74 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583910 Střelice 4,06 88,30 7,64 0,12 

Pro obec/městskou část Střelice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,06 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,30 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 7,64 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,12 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583936 Syrovice 0,27 60,11 39,62 1,05 

Pro obec/městskou část Syrovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,27 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 60,11 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 39,62 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,05 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583952 Šlapanice 12,97 65,51 21,51 0,62 

Pro obec/městskou část Šlapanice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 12,97 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 65,51 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,51 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,62 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583979 Telnice 83,34 3,74 12,92 0,56 

Pro obec/městskou část Telnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 83,34 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 3,74 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,92 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,56 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583987 Tetčice 60,65 23,31 16,04 6,55 

Pro obec/městskou část Tetčice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 60,65 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 23,31 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,04 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 6,55 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Tetčice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Přední hony a Záhumenice doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584029 Troubsko 32,22 39,07 28,70 2,20 

Pro obec/městskou část Troubsko platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 32,22 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 39,07 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 28,70 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,20 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Troubsko realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Za kostelem a Nad vývozem, v oblasti nově budované křížovky doporučujeme vybudovat 

protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584037 Tvarožná 1,13 76,32 22,56 0,00 

Pro obec/městskou část Tvarožná platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,13 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 76,32 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 22,56 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584045 Újezd u Brna 73,37 5,86 20,77 1,13 

Pro obec/městskou část Újezd u Brna platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 73,37 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 5,86 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 20,77 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,13 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Újezd u Brna realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Šternov doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584096 Velatice 1,28 94,23 4,49 0,00 

Pro obec/městskou část Velatice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,28 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 94,23 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,49 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584100 Veverská Bítýška 22,94 75,10 1,96 0,79 

Pro obec/městskou část Veverská Bítýška platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 22,94 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,10 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,96 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,79 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584118 Veverské Knínice 0,00 97,10 2,90 0,00 

Pro obec/městskou část Veverské Knínice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 97,10 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,90 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584126 Viničné Šumice 0,00 93,57 6,43 0,23 

Pro obec/městskou část Viničné Šumice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,57 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,43 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584142 Vojkovice 27,43 61,65 10,91 1,59 

Pro obec/městskou část Vojkovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 27,43 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 61,65 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 10,91 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,59 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Vojkovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Na hrázi doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584169 Všechovice 0,00 71,97 28,03 11,51 

Pro obec/městskou část Všechovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 71,97 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 28,03 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 11,51 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Všechovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Přední hony, Pod Vinohradem a Pod humny doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu 

podél navrhované silnice.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584185 Zakřany 1,80 22,97 75,23 4,05 

Pro obec/městskou část Zakřany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,80 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 22,97 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 75,23 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,05 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Zakřany realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Pastvicka a Díly u Babicka doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584207 Zastávka 65,73 33,74 0,53 0,00 

Pro obec/městskou část Zastávka platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 65,73 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,74 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,53 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584223 Zbýšov 4,63 66,73 28,65 2,57 

Pro obec/městskou část Zbýšov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,63 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 66,73 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 28,65 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,57 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Zbýšov realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Čtvrtky, U Skříňky, Malé padělky a Velké padělky doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584240 Žatčany 73,86 18,75 7,39 1,67 

Pro obec/městskou část Žatčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 73,86 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 18,75 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 7,39 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,67 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však 

nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584266 Želešice 51,71 22,01 26,28 5,06 

Pro obec/městskou část Želešice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 51,71 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 22,01 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 26,28 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,06 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Želešice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Dvorecké a dále na východ a jižně od oblasti Želešická doporučujeme vybudovat protihlukové 

stěny podél navrhovaných silnic.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584282 Židlochovice 23,13 64,94 11,93 0,36 

Pro obec/městskou část Židlochovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 23,13 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 64,94 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 11,93 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,36 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Židlochovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Líchy doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

586005 Závist 100,00 0,00 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Závist platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 100,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,00 % zastavěného území nedojde k významné 

změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593052 Hostěrádky-Rešov 80,83 4,15 15,03 0,41 

Pro obec/městskou část Hostěrádky-Rešov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 80,83 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 4,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 15,03 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,41 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Hostěrádky-Rešov realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Louky a dále na jihovýchod v okolí tamního rybníka doporučujeme vybudovat protihlukovou 

stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593079 Hrušky 42,68 5,73 51,59 8,48 

Pro obec/městskou část Hrušky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 42,68 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 5,73 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 51,59 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 8,48 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Hrušky realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Dolní louky Dolní záhorčí a Záhumenice doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593214 Křenovice 92,10 6,17 1,73 0,00 

Pro obec/městskou část Křenovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 92,10 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 6,17 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,73 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593559 Rousínov 4,77 63,52 31,70 1,28 

Pro obec/městskou část Rousínov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,77 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 63,52 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 31,70 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,28 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Rousínov realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. Zasažené budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 



 

02 / 2019 PŘÍLOHA E.1 – HLUKOVÁ STUDIE 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA (DODATEK) 87 

 

 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593583 Slavkov u Brna 0,80 87,17 12,02 1,15 

Pro obec/městskou část Slavkov u Brna platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,80 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 87,17 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,02 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,15 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Slavkov u Brna realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě U jatek doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593613 Šaratice 31,58 32,54 35,89 5,61 

Pro obec/městskou část Šaratice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 
v denní době u 31,58 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 32,54 % zastavěného území nedojde 
k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 35,89 % 
zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,61 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 
bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Šaratice realizovat některé z následující 
protihlukových opatření. V lokalitě Louky a Trávníky a dále na východ doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 
navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593664 Vážany nad Litavou 94,44 4,63 0,93 0,00 

Pro obec/městskou část Vážany nad Litavou platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 94,44 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 4,63 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,93 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593681 Velešovice 2,29 76,15 21,56 1,36 

Pro obec/městskou část Velešovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 2,29 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 76,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,56 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,36 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593699 Zbýšov 50,32 49,04 0,64 0,00 

Pro obec/městskou část Zbýšov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 50,32 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 49,04 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Noční doba: 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

506699 Otmarov 23,94 75,67 0,39 0,00 

Pro obec/městskou část Otmarov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 23,94 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,67 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,39 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

545295 Skalička 0 0 100 14,46 

Pro obec/městskou část Skalička platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 100 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 14,46 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Skalička realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě Pod kačírkem doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

549738 Ponětovice 29,27 65,85 4,88 0,00 

Pro obec/městskou část Ponětovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 29,27 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 65,85 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,88 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

550825 Holubice 24,31 68,31 7,38 0,90 

Pro obec/městskou část Holubice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 24,31 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 68,31 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 7,38 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,90 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Holubice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě „Nad zahradami“ doporučujeme navýšit stávající protihlukovou stěnu.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

550973 Brno-střed 15,71 75,55 8,74 0,39 

Pro obec/městskou část Brno-střed platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 15,71 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,55 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,74 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,39 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

550990 Brno-Žabovřesky 7,71 85,83 6,46 0,22 

Pro obec/městskou část Brno-Žabovřesky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 7,71 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,83 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,46 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,22 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Žabovřesky realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě okolo ulice Žabovřeská doporučujeme navýšit stávající protihlukovou stěnu.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551007 Brno-Královo Pole 5,88 90,76 3,36 0,37 

Pro obec/městskou část Brno-Královo Pole platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 5,88 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 90,76 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,36 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,37 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551031 Brno-sever 0 95,73 4,27 0,36 

Pro obec/městskou část Brno-sever platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,73 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,27 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,36 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551058 Brno-Židenice 52,28 30,95 16,77 3,54 

Pro obec/městskou část Brno-Židenice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 52,28 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 30,95 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,77 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,54 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Židenice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě ulice Jedovnická doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551066 Brno-Černovice 23,93 26,22 49,85 9,84 

Pro obec/městskou část Brno-Černovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 23,93 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 26,22 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 49,85 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 9,84 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Černovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě křižovatky Charbulova a Černovická doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551074 Brno-jih 16,73 40,55 42,73 5,35 

Pro obec/městskou část Brno-jih platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 16,73 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 40,55 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 42,73 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,35 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-jih realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Ráječek doporučujeme vybudovat podél nově zbudovaných komunikací protihlukovou stěnu.  

   

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551082 Brno-Bohunice 16,19 79,55 4,26 0,23 

Pro obec/městskou část Brno-Bohunice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 16,19 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 79,55 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,26 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551091 Brno-Starý Lískovec 52,26 47,06 0,68 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Starý Lískovec platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 52,26 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 47,06 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,68 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551112 Brno-Nový Lískovec 16,01 80,94 3,06 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Nový Lískovec platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 16,01 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 80,94 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,06 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551147 Brno-Kohoutovice 12,23 85,12 2,65 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Kohoutovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 12,23 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,12 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,65 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551171 Brno-Jundrov 1,23 96,3 2,47 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Jundrov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,23 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,3 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,47 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551198 Brno-Bystrc 8,24 49,98 41,79 6,68 

Pro obec/městskou část Brno-Bystrc platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 8,24 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 49,98 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 41,79 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 6,68 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Bystrc realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Panská horka a v úseku „stará dálnice“ doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo 

podpovrchové technické opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní 

obestavení komunikace včetně zastřešení a podobně). 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551210 Brno-Kníničky 33,33 20 46,67 5,65 

Pro obec/městskou část Brno-Kníničky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 33,33 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 20 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 46,67 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,65 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Kníničky realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě východně od Brněnské přehrady navazující na lokalitu Panská horka v Brně Bystrci 

doporučujeme vybudovat tunelový úsek tak jak je veden v této variantě řešení a doporučujeme ho prodloužit o 200 metrů ve směru 

na Rozdrojovice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551228 Brno-Komín 4,14 90,86 4,99 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Komín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,14 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 90,86 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,99 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551236 Brno-Medlánky 6,28 89,07 4,65 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Medlánky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 6,28 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 89,07 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,65 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód 

obce 

Název obce Snížení hlukové 

zátěže 

Stávající 

stav 

Zvýšení hlukové 

zátěže 

Zhoršení 

551244 Brno-Řečkovice a Mokrá 

Hora 

15,74 80,81 3,45 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této 

varianty dopravy dojde v denní době u 15,74 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 80,81 % zastavěného 

území nedojde k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době 

u 3,45 % zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. 

  

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551252 Brno-Maloměřice a Obřany 34,65 16,06 49,29 3,85 

Pro obec/městskou část Brno-Maloměřice a Obřany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty 

dopravy dojde v denní době u 34,65 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 16,06 % zastavěného území 

nedojde k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 49,29 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,85 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Maloměřice a Obřany realizovat některé 

z následující protihlukových opatření. V lokalitách U vápenky a U kaple doporučujeme vybudovat podél nově zbudované 

komunikace protihlukovou stěnu. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551279 Brno-Vinohrady 43,91 21,77 34,32 1,87 

Pro obec/městskou část Brno-Vinohrady platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 43,91 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 21,77 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 34,32 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,87 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551287 Brno-Líšeň 28,67 48,22 23,12 1,25 

Pro obec/městskou část Brno-Líšeň platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 28,67 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 48,22 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 23,12 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,25 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551295 Brno-Slatina 55,71 33,41 10,87 1,37 

Pro obec/městskou část Brno-Slatina platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 55,71 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,41 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 10,87 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,37 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Slatina realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě U Žlebu doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551309 Brno-Tuřany 51,09 32,85 16,06 4,65 

Pro obec/městskou část Brno-Tuřany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 51,09 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 32,85 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,06 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,65 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Tuřany realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Mordoviny, Pluština, Vinohrádky a Hruštičky doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu 

podél navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551317 Brno-Chrlice 18,04 76,03 5,92 0,49 

Pro obec/městskou část Brno-Chrlice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 18,04 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 76,03 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,92 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,49 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551325 Brno-Bosonohy 23,18 41,11 35,71 2,88 

Pro obec/městskou část Brno-Bosonohy platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 23,18 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 41,11 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 35,71 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,88 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Bosonohy realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Sedla doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice, dále 

doporučujeme navrhovaný tunelový úsek prodloužit směrem na sever o cca 200 metrů.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551368 Brno-Žebětín 0 14,21 85,79 2,80 

Pro obec/městskou část Brno-Žebětín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 14,21 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 85,79 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,80 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Brno-Žebětín realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě U újezda doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu.   

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551376 Brno-Ivanovice 43,24 56,76 0 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Ivanovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 43,24 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 56,76 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551406 Brno-Jehnice 3,32 93,36 3,32 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Jehnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 3,32 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,36 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,32 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551422 Brno-Ořešín 0 100 0 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Ořešín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 100 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

551431 Brno-Útěchov 0 99,73 0,27 0,00 

Pro obec/městskou část Brno-Útěchov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 99,73 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,27 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581364 Bořitov 21,54 66,56 11,9 0,60 

Pro obec/městskou část Bořitov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 21,54 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 66,56 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 11,9 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,60 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581461 Býkovice 60 39,05 0,95 0,00 

Pro obec/městskou část Býkovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 60 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 39,05 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,95 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581496 Černá Hora 42,78 51,13 6,09 3,16 

Pro obec/městskou část Černá Hora platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 42,78 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 51,13 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,09 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,16 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Černá Hora realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě západně od Selkova doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.   
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581577 Hluboké Dvory 0 98,33 1,67 2,41 

Pro obec/městskou část Hluboké Dvory platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 98,33 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,67 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,41 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581909 Lažany 97,09 2,91 0 0,00 

Pro obec/městskou část Lažany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 97,09 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 2,91 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581968 Lipůvka 95,98 0,89 3,13 0,59 

Pro obec/městskou část Lipůvka platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 95,98 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,89 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,13 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,59 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

581992 Lubě 0 86,54 13,46 1,98 

Pro obec/městskou část Lubě platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 86,54 % zastavěného území nedojde k významné změněn 

hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 13,46 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,98 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582018 Lysice 9,94 68,86 21,2 1,46 

Pro obec/městskou část Lysice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 9,94 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 68,86 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,2 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,46 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582034 Malá Lhota 0 67,86 32,14 18,82 

Pro obec/městskou část Malá Lhota platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 67,86 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 32,14 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 18,82 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Malá Lhota realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě pod Bařinou doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582077 Milonice 100 0 0 0,00 

Pro obec/městskou část Milonice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 100 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582433 Svinošice 0 96,77 3,23 0,00 

Pro obec/městskou část Svinošice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,77 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,23 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582557 Újezd u Černé Hory 0 96,49 3,51 0,00 

Pro obec/městskou část Újezd u Černé Hory platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,49 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,51 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582760 Žernovník 2,34 70,31 27,34 12,21 

Pro obec/městskou část Žernovník platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 2,34 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 70,31 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 27,34 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 12,21 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Žernovník realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Za studní, U branky, U žlibku doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582808 Babice u Rosic 54,05 9,91 36,04 12,45 

Pro obec/městskou část Babice u Rosic platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 54,05 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 9,91 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 36,04 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 12,45 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Babice u Rosic realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Široký a Přední příčky doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582841 Blažovice 10,5 58,01 31,49 0,20 

Pro obec/městskou část Blažovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 10,5 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 58,01 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 31,49 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,50 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582859 Blučina 66,17 12,03 21,8 2,07 

Pro obec/městskou část Blučina platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 66,17 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 12,03 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,8 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,07 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Blučina realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Pastvisko doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582883 Bratčice 5,76 77,7 16,55 0,00 

Pro obec/městskou část Bratčice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 5,76 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 77,7 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,55 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582913 Čebín 0,23 70,2 29,57 4,27 

Pro obec/městskou část Čebín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0,23 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 70,2 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 29,57 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,27 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále uvažováno 

s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Čebín realizovat některé z následující protihlukových opatření. V lokalitě Pod 

horkou a V kruzích doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582921 Česká 25,46 74,17 0,37 0,00 

Pro obec/městskou část Česká platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 25,46 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 74,17 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,37 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582956 Dolní Kounice 12,03 85,07 2,9 0,00 

Pro obec/městskou část Dolní Kounice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 12,03 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,07 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,9 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582972 Drásov 34,14 60,18 5,69 1,23 

Pro obec/městskou část Drásov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 34,14 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 60,18 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,69 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Drásov realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. Na průjezdu mezi Malhostovicemi a Drásovem doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo podpovrchové 

technické opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní obestavení 

komunikace včetně zastřešení a podobně) a to v délce cca 500 metrů. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

582999 Hajany 34 16 50 14,00 

Pro obec/městskou část Hajany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 34 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 16 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 50 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 14,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Hajany realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitě Nad dvorem doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583022 Hlína 66,98 33,02 0 0,00 

Pro obec/městskou část Hlína platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 66,98 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,02 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583031 Holasice 78,59 21,41 0 0,00 

Pro obec/městskou část Holasice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 78,59 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 21,41 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583065 Hradčany 0 77,69 22,31 0,60 

Pro obec/městskou část Hradčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 77,69 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 22,31 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,60 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583081 Hrušovany u Brna 0,74 85,96 13,3 1,19 

Pro obec/městskou část Hrušovany u Brna platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,74 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,96 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 13,3 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,19 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583090 Hvozdec 2,44 88,62 8,94 1,63 

Pro obec/městskou část Hvozdec platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 2,44 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,62 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,94 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,63 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583111 Chudčice 69,94 30,06 0 0,00 

Pro obec/městskou část Chudčice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 69,94 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 30,06 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583120 Ivančice 10,75 85,95 3,3 0,13 

Pro obec/městskou část Ivančice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 10,75 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,95 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,3 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,13 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583154 Javůrek 0 96 4 0,00 

Pro obec/městskou část Javůre k platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583171 Jinačovice 92,82 0,48 6,7 3,77 

Pro obec/městskou část Jinačovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 92,82 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0,48 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,7 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,77 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Jinačovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Polpudíky, Koryta a Prostřední díly doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583189 Jiříkovice 13,42 38,93 47,65 0,66 

Pro obec/městskou část Jiříkovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 13,42 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 38,93 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 47,65 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,66 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583219 Kobylnice 50 49,38 0,62 0,00 

Pro obec/městskou část Kobylnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 50 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 49,38 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,62 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583227 Kovalovice 0 91,35 8,65 0,54 

Pro obec/městskou část Kovalovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 91,35 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,65 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,54 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583235 Kratochvilka 29,41 69,61 0,98 0,00 

Pro obec/městskou část Kratochvilka platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 29,41 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 69,61 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,98 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583251 Kuřim 58,05 32,22 9,73 1,47 

Pro obec/městskou část Kuřim platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 58,05 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 32,22 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 9,73 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,47 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Kuřim realizovat některé z následující protihlukových 

opatření.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583260 Lažánky 0 97,44 2,56 0,00 

Pro obec/městskou část Lažánky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 97,44 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,56 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583278 Ledce 0 76,03 23,97 1,64 

Pro obec/městskou část Ledce platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 76,03 % zastavěného území nedojde k významné změněn 

hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 23,97 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,64 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583286 Lelekovice 5,27 89,25 5,48 0,28 

Pro obec/městskou část Lelekovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 5,27 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 89,25 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,48 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,28 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583341 Malhostovice 69,89 17,47 12,64 3,25 

Pro obec/městskou část Malhostovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 69,89 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 17,47 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,25 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Malhostovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. Na průjezdu mezi Malhostovicemi a Drásovem doporučujeme vybudovat nadstandartní povrchové anebo 

podpovrchové technické opatření znamenající zásadní snížení akustické zátěže z dopravy v daném území (např. tunel, nadzemní 

obestavení komunikace včetně zastřešení a podobně) a to v délce cca 500 metrů. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583367 Medlov 0 96,19 3,81 0,00 

Pro obec/městskou část Medlov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 96,19 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,81 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583375 Mělčany 66,97 33,03 0 0,00 

Pro obec/městskou část Mělčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 66,97 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,03 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583383 Měnín 77,44 13,85 8,72 0,00 

Pro obec/městskou část Měnín platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 77,44 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 13,85 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,72 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583391 Modřice 49,37 34,88 15,75 1,66 

Pro obec/městskou část Modřice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 49,37 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 34,88 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 15,75 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,66 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Modřice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě nově vzniklé křižovatky ulice Masarykova s nově vybudovaným úsekem doporučujeme 

vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583405 Mokrá-Horákov 0 97,8 2,2 0,00 

Pro obec/městskou část Mokrá-Horákov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 97,8 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,2 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583413 Moravany 7,01 72,95 20,03 1,04 

Pro obec/městskou část Moravany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 7,01 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 72,95 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 20,03 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,04 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583421 Moravské Bránice 0,28 94,72 5 0,00 

Pro obec/městskou část Moravské Bránice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,28 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 94,72 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583430 Moravské Knínice 27,59 37,07 35,34 8,40 

Pro obec/městskou část Moravské Knínice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 27,59 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 37,07 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 35,34 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 8,40 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Moravské Knínice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách U střediska, Nad starou drahou, Rybníky a U panských luk doporučujeme vybudovat 

protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583456 Nebovidy 30,53 69,47 0 0,00 

Pro obec/městskou část Nebovidy platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 30,53 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 69,47 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583472 Němčičky 1,04 91,67 7,29 0,00 

Pro obec/městskou část Němčičky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,04 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 91,67 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 7,29 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583481 Neslovice 79,31 8,37 12,32 1,29 

Pro obec/městskou část Neslovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 79,31 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 8,37 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,32 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,29 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Neslovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Kobelin doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583545 Omice 66,49 32,22 1,29 0,00 

Pro obec/městskou část Omice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 66,49 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 32,22 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,29 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Omice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583553 Opatovice 0 52,96 47,04 2,73 

Pro obec/městskou část Opatovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 52,96 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 47,04 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,73 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583561 Ořechov 75,86 18,86 5,27 0,18 

Pro obec/městskou část Ořechov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 75,86 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 18,86 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,27 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,18 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Ořechov realizovat některé z následující 

protihlukových opatření.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583588 Oslavany 0 95,8 4,2 0,45 

Pro obec/městskou část Oslavany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,8 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 4,2 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,45 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583596 Ostopovice 12,07 71,26 16,67 0,00 

Pro obec/městskou část Ostopovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 12,07 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 71,26 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,67 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583600 Ostrovačice 0 91,22 8,78 0,76 

Pro obec/městskou část Ostrovačice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 91,22 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,78 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,76 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583634 Podolí 0 88,66 11,34 0,36 

Pro obec/městskou část Podolí platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,66 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 11,34 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,36 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583651 Popovice 0 2,04 97,96 8,18 

Pro obec/městskou část Popovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 2,04 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 97,96 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 8,18 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále uvažováno 

s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Popovice realizovat některé z následující protihlukových opatření. V lokalitách 

Louky, Dlouhý a U trávníku doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583669 Popůvky 24,34 74,38 1,28 0,00 

Pro obec/městskou část Popůvky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 24,34 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 74,38 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,28 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583677 Pozořice 0 93,68 6,32 0,99 

Pro obec/městskou část Pozořice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,68 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,32 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,99 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583685 Prace 40,43 56,75 2,83 0,00 

Pro obec/městskou část Prace platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 40,43 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 56,75 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,83 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583693 Pravlov 0 93,42 6,58 0,00 

Pro obec/městskou část Pravlov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,42 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,58 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583707 Prštice 0 63,49 36,51 0,00 

Pro obec/městskou část Prštice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 63,49 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 36,51 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583740 Radostice 0 85,39 14,61 0,00 

Pro obec/městskou část Radostice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 85,39 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 14,61 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583758 Rajhrad 25,78 73,01 1,21 0,25 

Pro obec/městskou část Rajhrad platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 25,78 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 73,01 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,21 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,25 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583766 Rajhradice 48,8 50 1,2 0,00 

Pro obec/městskou část Rajhradice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 48,8 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 50 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,2 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583774 Rebešovice 0,00 100,00 0,00 0,00 

Pro obec/městskou část Rebešovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,00 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 100,00 % zastavěného území nedojde 

k významné změně hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,00 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583782 Rosice 60,41 20,07 19,52 3,93 

Pro obec/městskou část Rosice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 60,41 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 20,07 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 19,52 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,93 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Rosice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Malé díly, Pod Šibenicemi, Padělky a Přední hory doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhovaných silnic.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583791 Rozdrojovice 2,69 88,92 8,38 2,21 

Pro obec/městskou část Rozdrojovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 2,69 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,92 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 8,38 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,21 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Rozdrojovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Na březině a Mezi silnicemi doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583839 Říčany 0 81,9 18,1 3,11 

Pro obec/městskou část Říčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 81,9 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 18,1 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,11 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené budovy však nejsou 

považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583847 Sentice 49,61 47,29 3,1 0,00 

Pro obec/městskou část Sentice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 49,61 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 47,29 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,1 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583855 Silůvky 3,16 95,65 1,19 0,00 

Pro obec/městskou část Silůvky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 3,16 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,65 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,19 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583863 Sivice 0 94,26 5,74 0,00 

Pro obec/městskou část Sivice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 94,26 % zastavěného území nedojde k významné změněn 

hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,74 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583880 Sobotovice 0 93,33 6,67 0,00 

Pro obec/městskou část Sobotovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 93,33 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 6,67 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583898 Sokolnice 65,61 15,73 18,66 0,85 

Pro obec/městskou část Sokolnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 65,61 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 15,73 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 18,66 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,85 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Sokolnice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583910 Střelice 4,21 88,14 7,64 0,12 

Pro obec/městskou část Střelice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,21 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 88,14 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 7,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,12 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 



 

02 / 2019 PŘÍLOHA E.1 – HLUKOVÁ STUDIE 

 

ÚS NADŘAZENÉ DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ V JÁDROVÉM ÚZEMÍ OB3 METROPOLITNÍ ROZVOJOVÉ OBLASTI BRNO – 2. ETAPA (DODATEK) 145 

 

 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583936 Syrovice 0,27 62,26 37,47 1,84 

Pro obec/městskou část Syrovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,27 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 62,26 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 37,47 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,84 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583952 Šlapanice 9,41 68,65 21,95 0,62 

Pro obec/městskou část Šlapanice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 9,41 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 68,65 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,95 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,62 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583979 Telnice 82,79 3,69 13,52 0,76 

Pro obec/městskou část Telnice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 82,79 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 3,69 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 13,52 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,76 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

583987 Tetčice 61,4 22,56 16,04 7,04 

Pro obec/městskou část Tetčice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 61,4 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 22,56 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 16,04 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 7,04 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Tetčice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Přední hony a Záhumenice doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584029 Troubsko 31,3 39,81 28,89 2,20 

Pro obec/městskou část Troubsko platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 31,3 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 39,81 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 28,89 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 2,20 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Troubsko realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Za kostelem a Nad vývozem, v oblasti nově budované křížovky doporučujeme vybudovat 

protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584037 Tvarožná 1,13 75,19 23,68 0,00 

Pro obec/městskou část Tvarožná platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,13 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 75,19 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 23,68 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584045 Újezd u Brna 72,36 6,53 21,11 1,13 

Pro obec/městskou část Újezd u Brna platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 72,36 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 6,53 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 21,11 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,13 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Újezd u Brna realizovat některé z následující 

protihlukových opatření.  V lokalitě Šternov doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584096 Velatice 0,64 95,51 3,85 0,64 

Pro obec/městskou část Velatice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0,64 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 95,51 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,85 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,64 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584100 Veverská Bítýška 21,68 76,64 1,68 0,11 

Pro obec/městskou část Veverská Bítýška platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 21,68 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 76,64 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 1,68 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,11 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584118 Veverské Knínice 0 97,1 2,9 0,00 

Pro obec/městskou část Veverské Knínice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 97,1 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,9 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584126 Viničné Šumice 0 94,09 5,91 0,23 

Pro obec/městskou část Viničné Šumice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 94,09 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 5,91 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,23 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584142 Vojkovice 25,07 63,72 11,21 1,59 

Pro obec/městskou část Vojkovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 25,07 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 63,72 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 11,21 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,59 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Vojkovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Na hrázi doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584169 Všechovice 0 71,97 28,03 11,51 

Pro obec/městskou část Všechovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 0 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 71,97 % zastavěného území nedojde k významné 

změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 28,03 % zastavěného území 

v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 11,51 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Všechovice realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Přední hony, Pod Vinohradem a Pod humny doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584185 Zakřany 1,35 24,32 74,32 7,21 

Pro obec/městskou část Zakřany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,35 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 24,32 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 74,32 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 7,21 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Zakřany realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. Zakřany realizovat některé z následující protihlukových opatření. V lokalitách Pastvicka a Díly u Babicka 

doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584207 Zastávka 65,2 34,27 0,53 0,17 

Pro obec/městskou část Zastávka platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 65,2 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 34,27 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,53 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,17 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584223 Zbýšov 1,25 69,75 29 3,26 

Pro obec/městskou část Zbýšov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 1,25 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 69,75 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 29 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 3,26 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud bude nadále 

uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Zbýšov realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Čtvrtky, U Skříňky, Malé padělky a Velké padělky doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhované silnice.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584240 Žatčany 73,3 19,32 7,39 1,11 

Pro obec/městskou část Žatčany platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 73,3 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 19,32 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 7,39 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,11 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584266 Želešice 49,57 23,08 27,35 4,93 

Pro obec/městskou část Želešice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 49,57 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 23,08 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 27,35 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 4,93 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Želešice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitách Dvorecké a dále na východ a jižně od oblasti Želešická doporučujeme vybudovat protihlukové 

stěny podél navrhovaných silnic.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

584282 Židlochovice 22,56 65,8 11,64 0,48 

Pro obec/městskou část Židlochovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 22,56 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 65,8 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 11,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,48 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Židlochovice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Líchy doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice. 

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

586005 Závist 100 0 0 0,00 

Pro obec/městskou část Závist platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde v denní 

době u 100 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 0 % zastavěného území nedojde k významné změněn 

hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0 % zastavěného území v obci 

k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593052 Hostěrádky-Rešov 80,31 4,15 15,54 0,41 

Pro obec/městskou část Hostěrádky-Rešov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 80,31 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 4,15 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 15,54 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,41 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Hostěrádky-Rešov realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Louky a dále na jihovýchod v okolí tamního rybníka doporučujeme vybudovat protihlukovou 

stěnu podél navrhované silnice.    

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593079 Hrušky 39,49 7,64 52,87 7,88 

Pro obec/městskou část Hrušky platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 39,49 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 7,64 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 52,87 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 7,88 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Hrušky realizovat některé z následující protihlukových 

opatření. V lokalitách Dolní louky Dolní záhorčí a Záhumenice doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované 

silnice.    
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593214 Křenovice 91,11 6,67 2,22 0,00 

Pro obec/městskou část Křenovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 91,11 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 6,67 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 2,22 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593559 Rousínov 4,09 64,43 31,48 1,28 

Pro obec/městskou část Rousínov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 4,09 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 64,43 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 31,48 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,28 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití. 
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593583 Slavkov u Brna 0,9 86,97 12,12 1,39 

Pro obec/městskou část Slavkov u Brna platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 0,9 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 86,97 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 12,12 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,39 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Slavkov u Brna realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě U jatek doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél navrhované silnice.  

   

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593613 Šaratice 29,67 33,97 36,36 5,14 

Pro obec/městskou část Šaratice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 29,67 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 33,97 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 36,36 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 5,14 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Pokud 

bude nadále uvažováno s realizací této varianty dopravy bude nutné v lokalitě Šaratice realizovat některé z následující 

protihlukových opatření. V lokalitě Louky a Trávníky a dále na východ doporučujeme vybudovat protihlukovou stěnu podél 

navrhované silnice.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593664 Vážany nad Litavou 87,04 9,26 3,7 0,00 

Pro obec/městskou část Vážany nad Litavou platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy 

dojde v denní době u 87,04 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 9,26 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 3,7 % zastavěného 

území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  

 

Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593681 Velešovice 2,29 77,52 20,18 1,81 

Pro obec/městskou část Velešovice platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 2,29 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 77,52 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 20,18 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 1,81 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB. Zasažené 

budovy však nejsou považovány za chráněný venkovní prostor staveb, vzhledem k jejich využití.  
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Kód obce Název obce Snížení hlukové zátěže Stávající stav Zvýšení hlukové zátěže Zhoršení 

593699 Zbýšov 40,13 59,24 0,64 0,00 

Pro obec/městskou část Zbýšov platí z hlediska hlukové zátěže následující vyhodnocení. Realizací této varianty dopravy dojde 

v denní době u 40,13 % zastavěného území v obci k poklesu stávající hlukové zátěže. U 59,24 % zastavěného území nedojde 

k významné změněn hlukové zátěže oproti stávajícímu stavu. Realizací této varianty dopravy dojde v denní době u 0,64 % 

zastavěného území v obci k nárůstu stávající hlukové zátěže. Přičemž na 0,00 % bude znamenat nárůst nad úroveň 60 dB.  
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4. ZÁVĚR 

 

Hluková studie přináší značně konkrétní pohled na potencionálně vzniklou hlukovou 

zátěž po realizaci záměru každé varianty (celkově 16 variant – včetně nové doplňkové 

varianty S.10). Jednotlivé varianty se od sebe liší kombinací variantních prvků, které 

byly zvolené v konkrétním dopravním modelu. Výsledky variant byly poté posouzeny 

a porovnány vůči nulovým stavům. Především bylo vytvořeno srovnání s variantou 

00-2035, která počítá se zvýšením intenzit dopravy k roku 2035, ale zároveň nedojde 

k tomuto datu k žádným novým záměrům v území. 

Z množství odvedené práce, která se skládala z přípravy vstupních dat, terénních 

prací, tvorbě 3D modelu, následných výpočtů, kalibrace a konečných vyhodnocení 

včetně tvorby mapových podkladů, je patrná i výrazná časová náročnost přípravy této 

hlukové studie.  

Výsledky byly vytvořeny na základně platných právních předpisů, směrnic 

a doporučení a byly srovnány vůči ekvivalentní hladině akustického tlaku na úrovni 
60 dB v denní době a 50 dB v noční době. 

Příklad celkového zhodnocení lze vyjádřit následujícím grafem: 

 

Obr. E3  Srovnání variant (včetně nově varianty S.10) na základě počtu obyvatel, 

u kterých dojde k nárůstu (červený sloupec) či naopak k poklesu (žlutý sloupec) 

ekvivalentních hladin akustického tlaku oproti nulovému stavu 00-2035 
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Červený sloupec reprezentuje počet obyvatel žijících v hodnoceném území 

jednotlivých variant, u kterých dojde k nárůstu ekvivalentních hladin akustického 

tlaku oproti variantě roku 00-2035 bez realizace jakýkoliv protihlukových opatření 

v noční době.  

Žlutý sloupec pak reprezentuje pro jednotlivé varianty počet obyvatel v hodnoceném 

území, u kterých dojde k poklesu ekvivalentních hladin akustického tlaku oproti 

nulovému stavu 00-2035 bez realizace jakýkoliv protihlukových opatření v noční 

době. Ze všech výstupů ať tabelárních, grafických i výše uvedeného grafu vyplývá, že 

realizace jakékoliv hodnocené varianty povede ke zlepšení oproti stávajícímu stavu 

00-2020 i stavu 00-2035 a to výrazně.  

Obecně pak platí, že z hlediska hlukové zátěže jsou silniční varianty lepší než dálniční. 

U silničních variant je uvažováno mimo obce s rychlostí  90 km/h jak pro osobní, tak 

i nákladní vozidla, u dálničních variant pak s rychlostmi 130 km/h pro osobní vozidla 
a 100 km/h pro nákladní vozidla. 

Varianty lze rozdělit do tří kategorií. Doporučované, možné a nejméně efektivní 
pro hodnocené území. 

Do kategorie nejméně efektivní varianty pro hodnocené území lze zařadit varianty 

S.9.3, S.9.4, D.4 a D.5. Realizace těchto variant by vedla k nejméně pozitivním 

výsledům z hlediska hlukové zátěže. I když realizace těchto variant by byla lepší než 
zachovat silniční síť ve stávajícím stavu. 

Naopak mezi doporučované zahrnujeme varianty S.4, S.10, S.1, D.3, D.2 a S.2. To jsou 
varianty, které z hlediska hlukové zátěže vykazují největší přínos. 

Varianty S.5, S.3, S.8, D.6, D.1 a S.6 lze zařadit do kategorie možné. 

Ať bude vybrána jakákoliv varianta z výše uvedených, bude potřeba pro danou 

variantu vyhodnotit její vliv i s nově navrhnutými technickými opatřeními pro snížení 

hlukové zátěže. Lokality, kde by mělo dojít u jednotlivých variant k návrhu 

povrchových a nebo podpovrchových technických opatření znamenající jakoukoliv 

formu zastřešení úseků komunikací, jsou uvedeny ve výsledcích hlukové studie 

jednotlivých variant.  

Z hlediska hlukové zátěže jsou tedy doporučované následující varianty:  

S.4, S.10, S.1, D.3, D.2 a S.2. 
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Příloha č. 1:  Protokol z kalibračních měření – dodatek 

Příloha č. 2: Celkové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro 

jednotlivé varianty výpočtů – dodatek 

Příloha č. 3: Rozdílové kartogramy hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro 

jednotlivé varianty výpočtů ve vztahu k nulovému stavu 00-2035 – dodatek 

Příloha č. 4: Grafické znázornění hlukové zátěže zvlášť pro denní a noční dobu pro 

jednotlivé obce a jednotlivé varianty nacházející se v rámci hodnoceného území – 
dodatek 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

Značka Jednotka Veličina 

LAeq,T dB ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T 

LAeq,8h dB ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T = 8 hodin 

LAeq,1s dB ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání T = 1 sec 

LCpeak dB špičková hladina akustického tlaku C 

LAN,T dB distribuční (procentní) hladina – hladina akustického tlaku překročená v N % doby T 

LAw dB Vážená hladina akustického tlaku 

LPa dB Akustický tlak daný energetickým součtem korigovaných frekvenčních složek 

LA1,T dB hladina akustického tlaku A překročená v 1 % doby T 

LA10,T dB hladina akustického tlaku A překročená v 10 % doby T 

LA50,T dB hladina akustického tlaku A překročená v 50 % doby T 

LA90,T dB hladina akustického tlaku A překročená v 90 % doby T 

LA99,T dB hladina akustického tlaku A překročená v 99 % doby T 

UAB dB rozšířená nejistota měření 

t °C teplota vzduchu 

v m/s rychlost proudění vzduchu 

Rh % relativní vlhkost vzduchu 

p hPa atmosférický tlak 

 


