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1 ÚVOD 

Předkládaná hluková studie je zpracována pro vyhodnocení vlivu stavby „Výstavba 
zastávky Ostrava - Zábřeh“.  

Hlavním cílem stavby je vybudování nové železniční zastávky na dvojkolejné 
elektrifikované trati Český Těšín – Polanka nad Odrou v místě křížení této železniční tratě s 
ulicí Výškovickou v městské části Ostrava – Zábřeh tak, aby byla zajištěna možnost 
komfortního přestupu na městskou hromadnou dopravu vedenou po této komunikaci a po 
komunikaci Rudná. Nová železniční zastávka zároveň obslouží přilehlé obytné lokality a 
obchodní centrum. V rámci stavby „Výstavba zastávky Ostrava – Zábřeh“ dojde k 
rekonstrukci železničního spodku a železničního svršku, ale pouze v délce nově budovaného 
nástupiště.   
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2 PŘEHLEDNÁ SITUACE  

 

„Výstavba zastávky Ostrava - Záb řeh“ 
 

 
Obr. č. 1, umístění posuzovaného úseku železniční tratě 

 

 
Obr. č. 2, detail řešeného úseku železniční tratě 

 

Rekonstruovaný  úsek 
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3 VSTUPNÍ ÚDAJE  

 
Pro tvorbu modelu byly použity veškeré dostupné podklady. Převážně byly využity 

materiály ze zadávací dokumentace dodané zadavatelem. Dále bylo použito veřejných 
mapových podkladů a údajů z katastru nemovitostí. 

 
 Intenzita vlakové dopravy 

Pro rok 2000 a 2014 byla intenzita dopravy osobních vlaků rozdělena na vlaky ř.460 
Pantograf a 471 City Elephant v poměru 18% ř.460 a 82% typ 471 (procentuální poměr byl 
převzat z aktuálních jízdních řádů), v roce 2025 je v intenzitách dopravy uvažováno pouze 
s vlaky typu 471 City Elephant. Toto rozdělení je provedeno z důvodu rozdílných hlučností 
jednotlivých vlakových souprav.  
 
Tab. 1, Intenzita dopravy před 1.1.2001: 

Svinov-Vítkovice-Kunčice   
  
  

R Os Pn ř.460 
Pantograf 

471 
City Elephant Ex Sp NEX 

DEN 11 50 20 9 41 
NOC 0 15 14 3 12 

celkem 11 65 34 12 53 
 

Tab. 2, Intenzita dopravy pro rok 2014: 

Svinov-Vítkovice-Kunčice   

  
Os Pn ř.460 

Pantograf 
471 

City Elephant Sp NEX 

DEN 60 16 11 49 
NOC 12 10 2 10 

celkem 72 26 13 59 
 
 
Tab. 3, Intenzita dopravy pro rok 2025-2040: 

Svinov-Vítkovice-Kunčice 

  
Os Pn 

Sp NEX 

DEN 64 16 
NOC 14 10 

celkem 78 26 
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4 LIMITNÍ HLADINY HLUKU  

Stanovení nejvyšších p řípustných hladin hluku 

Hygienické limity hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a v chrán ěném 
venkovním prostoru 
 

Podle ustanovení nařízení vlády č.272/2011 Sb. se hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 
(rovná se 50 dB) a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 
 

Druh chráněného prostoru Korekce 
[dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických 
zařízení včetně lázní  

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný 
ostatní venkovní prostor  

0 +5 +10 +20 

 
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy 
na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 
 
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 
 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových 

komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. 

 
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách. 
 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.třídy v území, 

kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních 
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. 

 
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových 

komunikací a dráhách uvedených v bodu 2)a3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování 
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke zhoršení 
stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním prostoru, a pro 
krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při 
umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu nebo v 
případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby 
ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí. 
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Podle ustanovení NV 272/2011 Sb. je hygienický limit hluku vyjádřený ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku A od dopravy na drahách v chráněném venkovní prostoru a 
chráněném venkovním prostoru staveb stanovený součtem základní hladiny hluku LAZ = 
50 dB a příslušných korekcí: 
 

pro hluk z dopravy na dráhách s použitím korekce pr o starou hlukovou zát ěž 
pro den  od 6 00 - 2200  hod LAeq,T = 70 dB 
pro noc  od 2200 - 6 00 hod  LAeq,T = 65 dB  

 
 

5 METODIKA 

Pro zjištění hluku z dopravy byla německá výpočtová metodika Schall 03. 
 
Výpočet byl proveden výpočtovým programem LimA 5.5. Průběh šíření hluku je 

dokumentován izofonovými pásmy s doplněním výpočtových bodů.  
 

Výsledné hodnoty výpočtových bodů jsou korigovány na vliv odrazů od fasád objektů, 
před kterými jsou umístěny. 

 
 Pro vyhodnocení akustických účinků bylo přihlédnuto k požadavkům a ustanovením 
Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v plném znění a k příslušným normám z oblasti akustiky. 
Nejistota výpočtu je do 2 dB. 
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6 VÝPOČTY 

 
Postup výpo čtů: 

1) Na základě přímého akustického měření provedeného Zdravotním ústavem se sídlem 
v Ostravě, jsou stanoveny hlučnosti jednotlivých typů vlakových souprav (protokol č. 
37545/2014) 

2) Je vypracován výpočtový model a je proveden výpočet s intenzitami dopravy uvedenými 
v protokole měření č. 37545/2014. Porovnáním naměřené a vypočtené hodnoty je 
ověřena platnost modelu. 

3) Do ověřeného modelu jsou dosazeny intenzity vlakové dopravy v roce 2000, 2014 a jsou 
provedeny výpočty zatížení hlukem z dopravy pro denní a noční dobu - stav pro rok 2000 
a 2014. 

4) Je provedena úprava modelu zohledňující rekonstrukci kolejového svršku, změnu intenzit 
dopravy pro výhledový stav pro roky 2025 a je proveden výpočet pro denní i noční dobu 
(Stav po rekonstrukci - doloženo graficky) 

 
 
Pro názornost šíření hluku jsou doloženy zákresy izofonových polí se zaznačením 

výpočtových bodů. Výpočtové body jsou umístěny ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných 
objektů. 
 
 
Umístění výpočtových bodů: 
bod výpočtu V1 - Výškovická č.p. 2543/62, parc.č. 3017, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
bod výpočtu V2 - Výškovická č.p. 2612/64, parc. č. 3010, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
bod výpočtu V3 - Pavlovova č.p. 1169/54, parc. č. 1413/1, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
bod výpočtu V4 - Pavlovova č.p. 2644, parc. č. 3001, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
bod výpočtu V5 - Pavlovova č.p. 1624/63, parc. č. 1920, k.ú. Zábřeh nad Odrou 
 

 
Umístění bodů měření: 
 bod měření M1 – Výškovická č.p. 2612/64, parc. č. 3010, k.ú. Zábřeh nad Odrou, v 13.NP 
 
 
Tab. 4, Srovnání naměřené a vypočtené hodnoty v bodu měření  

(stávající stav – dle podmínek měření) 

místo 
měření 

Modelové hodnoty Naměřené hodnoty Rozdíl 

Den Noc Den Noc Den Noc 

M1 - 57,4 - 55,7 - 1,7 
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Tab. 5, Hlukové příspěvky od železniční dopravy  

bod výpočtu  LAeq,T  silnice 2000  LAeq,T  silnice 2014 Hygienický limit 

  den noc den noc den noc 

1 1.NP 48,6 dB 49,3 dB 47,5 dB 47,8 dB 70 dB 65 dB 
2.NP 51,2 dB 51,8 dB 50,1 dB 50,3 dB 70 dB 65 dB 
3.NP 54,2 dB 54,8 dB 53,1 dB 53,4 dB 70 dB 65 dB 
4.NP 56,3 dB 56,9 dB 55,2 dB 55,5 dB 70 dB 65 dB 
5.NP 57,8 dB 58,5 dB 56,7 dB 57,0 dB 70 dB 65 dB 
6.NP 60,0 dB 60,7 dB 58,9 dB 59,2 dB 70 dB 65 dB 
7.NP 60,4 dB 61,0 dB 59,3 dB 59,6 dB 70 dB 65 dB 
8.NP 60,4 dB 61,1 dB 59,3 dB 59,6 dB 70 dB 65 dB 

2 2.NP 45,5 dB 46,2 dB 44,4 dB 44,7 dB 70 dB 65 dB 
3.NP 47,1 dB 47,7 dB 46,0 dB 46,3 dB 70 dB 65 dB 
4.NP 48,7 dB 49,3 dB 47,6 dB 47,9 dB 70 dB 65 dB 
5.NP 50,4 dB 51,0 dB 49,3 dB 49,6 dB 70 dB 65 dB 
6.NP 52,1 dB 52,7 dB 51,0 dB 51,3 dB 70 dB 65 dB 
7.NP 53,4 dB 54,1 dB 52,4 dB 52,6 dB 70 dB 65 dB 
8.NP 54,2 dB 54,9 dB 53,1 dB 53,4 dB 70 dB 65 dB 
9.NP 54,7 dB 55,4 dB 53,7 dB 53,9 dB 70 dB 65 dB 

10.NP 56,5 dB 57,2 dB 55,4 dB 55,7 dB 70 dB 65 dB 
11.NP 58,4 dB 59,1 dB 57,3 dB 57,6 dB 70 dB 65 dB 
12.NP 58,5 dB 59,1 dB 57,4 dB 57,7 dB 70 dB 65 dB 
13.NP 58,5 dB 59,1 dB 57,4 dB 57,7 dB 70 dB 65 dB 

3 3.NP 53,9 dB 54,6 dB 52,8 dB 53,1 dB 70 dB 65 dB 
4 1.NP 49,0 dB 49,7 dB 48,0 dB 48,2 dB 70 dB 65 dB 

2.NP 52,2 dB 52,8 dB 51,1 dB 51,4 dB 70 dB 65 dB 
5 1.NP 46,1 dB 46,7 dB 45,0 dB 45,3 dB 70 dB 65 dB 

2.NP 48,4 dB 49,1 dB 47,3 dB 47,6 dB 70 dB 65 dB 
6 1.NP 39,7 dB 40,4 dB 38,7 dB 38,9 dB 70 dB 65 dB 

2.NP 40,9 dB 41,5 dB 39,8 dB 40,1 dB 70 dB 65 dB 
3.NP 42,1 dB 42,8 dB 41,0 dB 41,3 dB 70 dB 65 dB 
4.NP 43,1 dB 43,8 dB 42,1 dB 42,4 dB 70 dB 65 dB 

 
XXX - vypočtené hodnoty přesahující hygienický limit 
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Tab. 6, Hlukové příspěvky od železniční dopravy  

bod výpočtu  LAeq,T  silnice 2000  
 LAeq,T  silnice 2025-

2040 
Hygienický limit 

  den noc den noc den noc 

1 1.NP 48,6 dB 49,3 dB 45,6 dB 46,3 dB 70 dB 65 dB 
2.NP 51,2 dB 51,8 dB 48,2 dB 48,8 dB 70 dB 65 dB 
3.NP 54,2 dB 54,8 dB 51,1 dB 51,7 dB 70 dB 65 dB 
4.NP 56,3 dB 56,9 dB 53,1 dB 53,8 dB 70 dB 65 dB 
5.NP 57,8 dB 58,5 dB 54,7 dB 55,3 dB 70 dB 65 dB 
6.NP 60,0 dB 60,7 dB 56,8 dB 57,4 dB 70 dB 65 dB 
7.NP 60,4 dB 61,0 dB 57,2 dB 57,8 dB 70 dB 65 dB 
8.NP 60,4 dB 61,1 dB 57,2 dB 57,9 dB 70 dB 65 dB 

2 1.NP 45,5 dB 46,2 dB 42,5 dB 43,2 dB 70 dB 65 dB 
2.NP 47,1 dB 47,7 dB 44,0 dB 44,7 dB 70 dB 65 dB 
3.NP 48,7 dB 49,3 dB 45,6 dB 46,3 dB 70 dB 65 dB 
4.NP 50,4 dB 51,0 dB 47,2 dB 47,9 dB 70 dB 65 dB 
5.NP 52,1 dB 52,7 dB 48,9 dB 49,5 dB 70 dB 65 dB 
6.NP 53,4 dB 54,1 dB 50,2 dB 50,9 dB 70 dB 65 dB 
7.NP 54,2 dB 54,9 dB 51,0 dB 51,6 dB 70 dB 65 dB 
8.NP 54,7 dB 55,4 dB 51,4 dB 52,1 dB 70 dB 65 dB 
9.NP 56,5 dB 57,2 dB 53,1 dB 53,7 dB 70 dB 65 dB 

10.NP 58,4 dB 59,1 dB 55,0 dB 55,6 dB 70 dB 65 dB 
11.NP 58,5 dB 59,1 dB 55,0 dB 55,7 dB 70 dB 65 dB 
12.NP 58,5 dB 59,1 dB 55,1 dB 55,7 dB 70 dB 65 dB 

3 3.NP 53,9 dB 54,6 dB 50,9 dB 51,8 dB 70 dB 65 dB 
4 1.NP 49,0 dB 49,7 dB 46,4 dB 47,3 dB 70 dB 65 dB 

2.NP 52,2 dB 52,8 dB 49,5 dB 50,3 dB 70 dB 65 dB 
5 1.NP 46,1 dB 46,7 dB 43,9 dB 44,7 dB 70 dB 65 dB 

2.NP 48,4 dB 49,1 dB 46,2 dB 47,0 dB 70 dB 65 dB 
6 1.NP 39,7 dB 40,4 dB 37,9 dB 38,5 dB 70 dB 65 dB 

2.NP 40,9 dB 41,5 dB 39,0 dB 39,7 dB 70 dB 65 dB 
3.NP 42,1 dB 42,8 dB 40,2 dB 40,8 dB 70 dB 65 dB 
4.NP 43,1 dB 43,8 dB 41,1 dB 41,8 dB 70 dB 65 dB 

 
XXX - vypočtené hodnoty přesahující hygienický limit 
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Tab. 7, Rozdílové hodnoty  

bod výpočtu Rozdíly LAeq,T  2014 - LAeq,T  2000 Rozdíly LAeq,T  2025 - LAeq,T  2000 

  den noc den noc 

1 1.NP -1,1 dB -1,5 dB -2,9 dB -2,9 dB 
2.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,0 dB -3,0 dB 
3.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,1 dB -3,1 dB 
4.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,1 dB -3,2 dB 
5.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,2 dB 
6.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,3 dB 
7.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,3 dB 
8.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,2 dB 

2 2.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,0 dB -3,0 dB 
3.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,1 dB -3,1 dB 
4.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,1 dB -3,1 dB 
5.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,1 dB -3,1 dB 
6.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,2 dB 
7.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,2 dB 
8.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,2 dB -3,3 dB 
9.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,3 dB -3,3 dB 

10.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,4 dB -3,4 dB 
11.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,4 dB -3,5 dB 
12.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,4 dB -3,5 dB 
13.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,4 dB -3,5 dB 

3 3.NP -1,1 dB -1,5 dB -3,0 dB -2,8 dB 
4 1.NP -1,1 dB -1,5 dB -2,6 dB -2,4 dB 

2.NP -1,1 dB -1,5 dB -2,7 dB -2,5 dB 
5 1.NP -1,1 dB -1,5 dB -2,2 dB -2,1 dB 

2.NP -1,1 dB -1,5 dB -2,1 dB -2,0 dB 
6 1.NP -1,1 dB -1,4 dB -1,9 dB -1,8 dB 

2.NP -1,1 dB -1,4 dB -1,9 dB -1,9 dB 
3.NP -1,1 dB -1,4 dB -1,9 dB -1,9 dB 
4.NP -1,1 dB -1,4 dB -2,0 dB -2,0 dB 
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7 VYHODNOCENÍ 

Výpočtový model prokazuje, že porovnáním ekvivalentních hladin akustického tlaku 
z roku 2000 (před výstavbou) a po výstavbě zastávky, je možné použít hygienického limitu 
s korekcí pro starou hlukovou zátěž. 

 Dle výsledných hodnot ve výpočtových bodech (viz tabulka 6 v kapitole 6 – Výpočty) 
je zřejmé, že se hladiny akustického tlaku v noční době pohybují u nebližších objektů pod 
hranicí hygienického limitu.  

Pokles hladin hluku vlivem rekonstrukce železničního svršku, sanací železničního 
spodku a změny rychlosti projíždějících osobních vlaků (brždění ve stanici) bude až 3,5 dB 
v závislosti na technickém stavu kolejí.  

Ve výhledovém stavu dojde k navýšení osobní dopravy a zároveň k poklesu dopravy 
nákladní. Nejzatíženějším domem v řešeném úseku je objekt Výškovická č.p. 2543/62 
(výpočtový bod č.1) ležící nejblíže k železniční trati. Ve výhledovém stavu zde ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru stavby v noční době dosahují 
maximálních hodnot 57,9 dB (limit 65 dB). Objektu se nachází v přibližné vzdálenosti 50m od 
osy krajní koleje a nepředpokládá se nadlimitní ovlivnění vnitřního chráněného prostoru 
stavby. 
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