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1 Úvod

Toto odborné vyjád ení ke studii „Modelový výpo et hladin akustického

tlaku z provozu výrobního areálu pro výrobu papíru v pr myslové zón

„Leštínská “ na jihovýchodním okraji m sta Záb eh“ se vypracovává na základ

návrhu objednavatele.

Použitý podklad:

MAT J, Ji í. Studie : Modelový výpo et hladin akustického tlaku z provozu

výrobního areálu pro výrobu papíru v pr myslové zón  „Leštinská“  na

jihovýchodním okraji m sta Záb eh. Olomouc : RNDr. Ji í  Mat j, poradenská a

konzulta ní innost v akustice, 20.2.2007. 19 s. 1 p íloha.

2 Vyjád ení

1. Ze studie není patrné umíst ní jednotlivých identifikovaných zdroj  hluku

(bodových, liniových, plošných), které vzniknou v rámci stavby, v i

stávajícím objekt m.

2. Mezi plošné zdroje hluku není zapo ten (nebo to není uvedeno) Objekt .

101 – Budova skladu sb rového papíru, v n mž bude probíhat manipulace

se sb rným papírem, a to vykládka z vagón  a kamion .

3. Mezi plošné zdroje hluku není zapo ten (nebo to není uvedeno) Objekt .

104 – Sklad hotových výrobk , v n mž bude probíhat manipulace se

vyrobeným papírem, a to nakládání na vagóny a kamiony.

4. U plošného zdroje hluku „kotelna“ není z ejmé, jaká byla vstupní hladina

akustického tlaku zdroje pro výpo et, a není uvedeno, které zdroje uvnit

kotelny tento plošný zdroj zahrnuje.

5. Významný zdroj hluku št pkova  z ejm  nebyl zahrnut do výpo tu.

6. Z porovnání Tabulek . 6 a 7 vyplývá, že do výpo tu, provedeného pro

no ní dobu, nebyl zahrnut zdroj pojmenovaný jako „odlu ova “, který

ejm  reprezentuje odtahové spalinové ventilátory. Tyto jsou však



v provozu také v no ní dobu, a proto je nutné je do výpo tu zahrnout.

7. Výška ústí komína, ve které je umíst n zdroj akustického tlaku, je 50 m,

podle objednatele je však ústí ve výšce 70 m a tato skute nost m že

výpo et ovlivnit.

8. Celkové sou ty hladin akustického tlaku ze všech zdroj  provozu

„Výroba papíru“ ( Tabulka . 5 ) jsou chybné. (Bod . 1 – místo

korektních 36,5 dB je uvedeno 32,6 dB. Bod . 2 – místo korektních

34,6 dB  je uvedeno 30,7 dB atd. Hodnoty ve studii jsou o 3,5 – 4 dB

nižší.

9. U zdroje „chladící v ž“ jsou vypo tené hladiny akustického tlaku vzhledem

k ostatním zdroj m provozu „Výroba papíru“, u kterých je po áte ní

hodnota hladiny akustického tlaku o 20 dB nižší, nepravd podobné.

Podobn  je tomu u zdroje „komín“ energetického provozu v i zdroji

„odlu ova “, u kterých jsou výchozí hladiny akustického tlaku srovnatelné

( 92 dB u odlu ova e, 90 dB u komína, p emž odlu ova  je umíst n „na

zemi“ a bude tedy utlumen protihlukovou st nou ), ovšem vypo tené

hladiny akustického tlaku jsou nap . u bodu . 1 pro odlu ova  43,7 dB a

pro komín 26,5 dB. Jedná se patrn  o chyby ve výpo tu, které však nelze

ov it, vzhledem k neúplnosti vstupních údaj .

10. Do výpo tu je zahrnuta pouze ást liniového zdroje komunikace I/44

v okolí referen ních bod . 4 a 5, p emž zbývající ást, v etn

íjezdu do objektu do modelu zahrnuta nebyla. Lze p edpokládat, že

doprava na této komunikaci a sjezdové komunikaci k objektu m že ovlivnit

referen ní bod . 1. Navíc je pravd podobné, že dojde k odraz m hluku

z této ásti komunikace od protihlukové st ny a provozních budov a to

že dále navýšit hladinu akustického tlaku na referen ních bodech

v lokalit  Ráje ek.

11. Ve studii je uvedeno, že „Po výstavb  papírny a zejména protihlukové

st ny dojde ke snížení hladin akustického tlaku pozadí v referen ních

bodech . 1 a . 3, a to v denní i no ní dob .“ Tato formulace je



zavád jící, nebo  ke snížení pozadí dojde výstavbou protihlukové st ny.

Výstavbou papírny však dojde k navýšení celkového zatížení lokality

hlukem z provozovaných zdroj . Lze doporu it toto tvrzení upravit,

nebo  m že vést k chybné interpretaci.

12. V hodnocení 4.3.1. Samostatný provoz areálu výroby papíru je uvedeno, že:

„Vypo tené hladiny akustického tlaku v referen ních bodech na okraji

chrán né zástavby lokality Ráje ek za 8 souvislých a na sebe navazujících

provozních hodin v denní dob  jsou menší než hodnoty hygienického limitu

pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní prostor staveb v denní

dob .“ Toto tvrzení je zavád jící, nebo  by byly menší v p ípad , že by

v lokalit  byly provozovány pouze zdroje zám ru. Podobné tvrzení je

uvedeno pro akustickou situaci v noci. Lze doporu it tato tvrzení

eformulovat, nebo  m že vést k chybné interpretaci záv  studie. Nemá

smysl srovnávat p ír stek hluku vlivem zám ru s hygienickými limity,

které jsou stanoveny pro celkovou hladinu akustického tlaku v lokalit .

13.  V hodnocení 4.3.2. Provoz areálu výroby papíru v etn  hluku pozadí se

uvádí, že: „Vypo tené hladiny akustického tlaku v referen ních bodech na

okraji chrán né zástavby lokality Ráje ek za 8 souvislých a na sebe

navazujících provozních hodin v denní dob  jsou menší než hodnoty

hygienického limitu pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní

prostor staveb v denní dob . Ve výpo tových bodech . 1 a . 5 leží

hodnoty hygienického limitu v pásmu nejistoty.“ Toto tvrzení je zavád jící,

nebo  z Tabulky . 15 pro hladiny akustických tlak  v denní dob  po

zprovozn ní zám ru je z ejmé, že dojde k navýšení hladiny akustického

tlaku ve všech referen ních bodech. P emž v referen ních bodech . 1

a . 5 m že docházet k p ekra ování hygienických limit . (Uvedená

vypo tená hladina LAeq,8h je 49 dB a 59 dB a nejistota je stanovena na ±

2 dB. Výsledek tedy m že být až 51 dB, resp. 61 dB.)

14. Dále se v hodnocení 4.3.2. Provoz areálu výroby papíru v etn  hluku

pozadí uvádí obdobné tvrzení pro no ní dobu a referen ní body . 1 a 2.



Z Tabulky . 16 pro hladiny akustických tlak  v no ní dob  po zprovozn ní

zám ru je op t z ejmé, že v referen ních bodech . 1 a 2 m že docházet

k p ekra ování hygienických limit  a v referen ním bod . 5 dochází

k p ekra ování hygienických limit . (Uvedená vypo tená hladina LAeq,8h

je pro body . 1 a 2 39,6 dB a 38 dB a pro bod . 5 53,7 dB. Nejistota je

stanovena na ± 2 dB. Hodnoty tedy mohou být až 41,6 dB; 40 dB, resp.

55,7 dB.)



3 Záv r

Z uvedených p ipomínek vyplývá, že do výpo tu hlukové studie nejsou

zahrnuty n které významné zdroje hluku, tj. št pkova  s hladinou akustického tlaku na

úrovni LAeq,8h 115 dB, v no ní dob  ventilátory odtahu spalin (2x LAeq,8h 92 dB).

Záv rem studie je uvedeno, že hladiny akustického tlaku v v referen ních

bodech na okraji chrán né zástavby lokality Ráje ek v denní i no ní dob  jsou menší

než hodnoty hygienického limitu pro chrán ný venkovní prostor a chrán ný venkovní

prostor staveb v denní dob  (krom  no ní doby pro referen ní bod . 5) a že „Po

výstavb  papírny a zejména protihlukové st ny dojde ke snížení hladin akustického

tlaku pozadí v referen ních bodech . 1 a . 3, a to v denní i no ní dob .“ Ve

skute nosti dojde v denní dob  ke zvýšení u všech referen ních bod  a

v referen ních bodech . 1 a . 5 m že v rámci nejistoty výpo tu dojít

k p ekro ení hygienických limit .

Navíc je nutno uvažovat o tom, že neuvažovaný úsek komunikace I/44 se

sjezdem ke zdroji m že svým hlukem dále ovlivnit lokalitu v okolí referen ního bodu

. 1.

Vzhledem k tomu, jak t sn  vycházejí hladiny akustického tlaku

k hygienickému limitu a jak významné zdroje hluku nebyly do studie zahrnuty, dojde

po uvedení zám ru do provozu v zástavb  lokality Ráje ek velmi pravd podobn

k p ekro ení hygienických limit  pro denní i no ní dobu.


