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Ú V O D  

Cílem předložené studie je posoudit vliv vrtných prací, které budou prováděny 
za účelem výstavby geotermální elektrárny s kogenerační výrobou tepla. Projekt je 
plánován na území Libereckého kraje v obci Benešov u Semil na území areálu firmy 
HYBLER INVEST, který leží v blízkosti řeky Jizery na okraji obce. Pro umístění 
elektrárny byly vybrány dvě lokality. 

První, která je značena jako varianta A, se nachází v jižní části areálu. Druhá 
varianta umístění elektrárny, značená B, se nachází nedaleko západní hranice 
průmyslového areálu. 

V obou případech bude pro hloubení požadovaných tří vrtů použita vrtná 
souprava BENTEC 350AC Euro Rig. V akustické studii byla pozornost soustředěna 
výhradně na realizaci hlubinných vrtů. 

Akustické parametry vrtné soupravy, stejně jako její umístění, bylo předáno 
zadavatelem. Ve studii byly vyhodnoceny akustické dopady při realizaci hlubinných 
vrtů za nepřetržitého, a to provozu pro obě navrhované varianty umístění. 

Vyhodnocení bylo provedeno v jednotlivých referenčních bodech 
a prezentováno je tabulkovou formou. Modelové výpočty ve venkovním prostoru byly 
provedeny pomocí programu Hluk+, verze 9.19. profi. 
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1. METODIKA VÝPOČTU  

Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+, 
verze 9.19. profi. Program umožňuje výpočet hladin hluku ve venkovním prostředí, 
způsobeného dopravními a stacionárními zdroji akustického zatížení. Program 
zahrnuje aktualizovanou metodiku pro výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP 
ČR v roce 2005. Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku 
ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky 
č. j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. února 1996. 

Na základě grafického zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované 
komunikaci a dopravním proudu tento model umožňuje: 
 výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech 
 výpočet polohy charakteristických izofon LAeq  
 vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech LAeq 

Model umožňuje výpočet pro velké množství současně působících stacionárních 
zdrojů, přičemž automaticky zohledňuje odraz hluku od budov, překážek a terénu. 
Model umožňuje umístění zdroje ve volném terénu, na stěně i na střeše, jsou rozlišeny 
bodové (komíny, výdechy, ventilátory, stroje) a plošné zdroje hluku (pronikání hluku 
stěnami, rozměrná zařízení apod.). 

Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací, včetně zářezů, 
náspů a estakád, a jejich vliv na šíření zvukových vln. V souladu s uvedenou 
metodikou byl uvažován faktor F1, který zohledňuje předpoklad postupné obměny 
vozového parku za vozidla s nižší hlukovou emisí. 

Vzhledem k účelu a větší srozumitelnosti studie je v textu používáno slovo hluk 
místo věcně správného výrazu akustický tlak, stejně tak se v textu automaticky rozumí, 
že hodnota hluku (akustického tlaku) je uvažována s váhovým filtrem A. Výpočty byly 
provedeny pro denní i noční dobu. Nejistota výpočtu je uváděna o hodnotě ± 2 dB. 

Ve výpočtech byla zohledněna morfologie terénu modelovaná pomocí 
vrstevnic. 

Pro porovnání hodnot s hygienickým limitem je v souladu s normou ČSN ISO 
1996-2 a Metodickým návodem pro hodnocení hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 MZdr ze dne 1. 11. 2010 
hodnocen pouze dopadající hluk, tj. bez odrazu od přilehlé fasády objektu. 
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2. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY HLUKU 

Hlukové limity pro venkovní hluk stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentních 
hladin akustického tlaku A ve venkovním prostředí se stanoví jako součet základní 
hladiny LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce 1 (korekce 
se nesčítají). Pro noční dobu se v chráněném venkovním prostoru staveb použije další 
korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se použije korekce –5 dB. Přehled 
limitů pro venkovní hluk uvažovaný ve studii je uveden v tabulce 2.  

Tab. 1. Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Korekce (dB) Druh chráněného prostoru 

1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní 
venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

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) a 3). 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. 

Tab. 2. Limity hlukové zátěže 
Limit LAeq den (dB) LAeq noc (dB) 
Hluk z provozu stacionárních zdrojů na hranici venkovního 
prostoru staveb pro bydlení 50 40 

Hluk z provozu stacionárních zdrojů na hranici venkovního 
prostoru nemocnice 45 35 

Hluk z provozu stacionárních zdrojů na hranici venkovního 
prostoru pro sport a rekreaci 50 –*) 

*) Sportoviště (golfové hřiště) není v noční době v provozu, hlukový limit proto není uvažován 
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3. VÝPOČTOVÉ BODY 
Ve studii je vyhodnocena ekvivalentní hladina akustického tlaku v bodech 

představujících chráněný venkovní prostor staveb v místech, která mohou být 
provozem posuzované vrtné soupravy významněji zasažena. Výpočtové body byly 
umístěny jak u nejbližších rodinných a bytových domů, tak u vzdálenější nemocnice 
s poliklinikou. Výpočty byly provedeny na hranici chráněného venkovního prostoru 
staveb, tj. 2 m před fasádou objektů ve výšce prvního a posledního nadzemního 
podlaží. Body výpočtu byly umístěny také na fasádě blízkého domu TEREZA č. p. 180 
(bod 11) a speciální školy v blízkosti areálu (bod 20). 

Dále byly výpočtové body umístěny na hranici pozemku vymezeného pro sport 
a rekreaci (golfové hřiště). Rozložení bodů je znázorněno na výkrese 1, popis uvádí 
tabulka 3.  

Tab. 3. Seznam výpočtových bodů 
Body Chráněný prvek Umístění 

1 Objekt k bydlení Bořkov č. p. 84 
2 Objekt k bydlení Bořkov č. p. 79 
3 Objekt k bydlení Bořkov č. p. 71 

4 – 7 Nemocnice s poliklinikou Semily, 3. května 421 
8 Rodinný dům Semily, Podskalí 558 
9 Objekt k bydlení Benešov u Semil č. p. 170 

10 Rodinný dům Benešov u Semil č. p. 131 
11 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil č. p. 180 

12, 13 Průmyslový objekt (využívaný k bydlení) Benešov u Semil č. p. 135 
14 Objekt k bydlení Benešov u Semil č. p. 55 
15 Objekt k bydlení Benešov u Semil č. p. 237 
16 Objekt k bydlení Benešov u Semil č. p. 231 
17 Objekt k bydlení Benešov u Semil č. p. 197 

18*) Hranice golfového hřiště Golf Club Semily Parcela č. 336/5 (ostatní plocha) 
19 Rodinný dům Benešov u Semil č. p. 147 
20 Speciální škola Benešov u Semil č. p. 143 

*) ostatní blízké plochy golfového hřiště jsou vedeny jako zemědělská půda, z hlediska legislativy nejsou chráněny 

Vila č. p. 135 (body 12 a 13), která je v katastru nemovitostí evidována jako 
průmyslový objekt, bude využívána pro krátkodobé ubytování zaměstnanců. 
Ve výpočtech je proto posuzována jako chráněný objekt. 
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4. ZDROJ HLUKU 

Nejvyšší akustické příspěvky při výstavbě a provozu plánované elektrárny lze 
očekávat v průběhu vrtných prací. Tři vrty budou hloubeny postupně, po dobu cca 
jednoho roku. V současném rozpracování záměru se předpokládá užití vrtné plošiny 
Bentec 350 AC Euro Ring. Jedná se o soubor strojů a zařízení, který obsahuje vrtnou 
soupravu, čerpadla, odkalovač a další mechanismy. Motor zajišťující vlastní vrtání je 
ponorný, instalovaný s vrtnými nástroji a karotážním měřicím zařízením u čelby vrtu. 

Podle podkladů výrobce [7] nepřekročí ekvivalentní hladina akustického tlaku 
ve vzdálenosti 1 m od plošiny 80 dB. Výrobce soupravy však uvádí hlučnost včetně 
použití dieselagregátů, které budou na posuzované lokalitě nahrazeny napojením areálu 
na rozvodnu elektrické sítě. Dle podkladů zadavatele lze snížení hlučnosti při použití 
zatlumených elektromotorů očekávat v hodnotě do 60 dB ve vzdálenosti 1 m od zdroje.  

Manipulace s vrtnými tyčemi je zajišťována automaticky. Tím jsou vyloučeny 
nepřesnosti v manipulaci a vznik rázů. 

Ve studii je hodnocen nepřetržitý 24 hodinový provoz. 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 

AKUSTICKÁ STUDIE A HODNOCENÍ VLIVŮ NA ZDRAVÍ OBYVATEL  
HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

BENEŠOV U SEMIL, POD MOŠNOU 
 

9 

5. VÝSLEDKY MODELOVÝCH VÝPOČTŮ  

Pro stacionární zdroje hluku platí hygienický limit pro chráněnou zástavbu 
o hodnotě 50 dB ve dne a 40 dB v noci, na hranici chráněného prostoru golfového 
hřiště o hodnotě 50 dB v denní dobu. V noci není hřiště v provozu, proto není mezi 
22 a 6 hodinou hygienický limit stanoven. Na hranici chráněného venkovního prostoru 
nemocnice platí limit 45 dB ve dne a 35 dB v noci. Ve studii byl zohledněn nepřetržitý 
provoz vrtné soupravy v denní i noční dobu.  

 

5.1. Varianta A 

Při umístění záměru v jižní části areálu byly vypočteny u nejbližší obytné 
zástavby akustické příspěvky do 43,1 dB. Jedná se o nejbližší osamocený rodinný dům 
naproti přes řeku Jizeru. V ostatních bodech nepřekročí příspěvky 38,3 dB. 
Bez dodatečných protihlukových opatření by tak u jednoho objektu (bod 3), naproti 
přes řeku Jizeru v Bořkově, byl hygienický limit v noční dobu překročen. Pro zajištění 
limitních hodnot byla navržena realizace protihlukové clony o výšce 4 m a délce 70 
metrů v prostoru mezi navrhovanou vrtnou soupravou a jižním okrajem areálu. 
Se zohledněním navrhovaného opatření lze u dotčeného objektu (bod 3) za řekou 
Jizerou (cca 85 m od stanoviště) očekávat nejvyšší příspěvky do 36,8 dB. Stejně 
tak u dalších dvou samostatných rodinných domů za řekou Jizerou v blízkosti záměru 
hodnoty nepřekročí hranici hygienického limitu 50 dB ve dne a 40 dB v noci. 
U nejexponovanější zástavby zde byly vypočteny hodnoty do 37,6 dB, hygienický 
limit 50 dB v denní a 40 dB v noční dobu bude včetně zohlednění nejistoty výpočtu 
±2 dB splněn. 

U vily v prostoru areálu investora byly vypočteny nejvyšší hodnoty do 33,5 dB. 
U nejbližší souvisle obytné zástavby v obci Benešov u Semil za stávajícími budovami 
průmyslového areálu dosahují akustické příspěvky nejvýše 32,5 dB, se vzdáleností 
poté akustické příspěvky na fasádách objektů pomalu klesají.  

Na hranici chráněného venkovního prostoru nemocnice hodnoty nepřekročí 
30 dB, nejvyšší příspěvky byly vypočteny v nejvyšších patrech budov, neboť nižší 
patra jsou chráněna terénní vyvýšeninou mezi zdrojem a areálem nemocnice. 
Hygienický limit v denní (45 dB) i noční době (35 dB) zde bude s rezervou splněn. 

Na hranici chráněného venkovního prostoru sportoviště (golfového hřiště) 
ekvivalentní hladina akustického tlaku nepřekročí 43,1 dB. Hygienický limit o hodnotě 
50 dB v denní dobu zde tak bude opět s rezervou splněn. 

Dům sociální péče TEREZA a speciální škola budou zasaženy hodnotami do 
30,8 dB. Výsledky modelových výpočtů shrnuje tabulka 4. 
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Tab. 4. Hluková zátěž vyvolaná provozem vrtné soupravy – varianta A (dB) 
Bod Výška (m) Bez opatření (LeqA) S opatřením (LeqA) Hygienický limit (Den/Noc) 

1 3 36,8 36,2 50/40 
2 3 38,3 37,6 50/40 
3 3 42,3 36,8 50/40 
4 3 19,5 19,5 50/40 
4 6 20,6 20,6 45/35 
4 9 21,7 21,7 45/35 
4 12 23,0 22,9 45/35 
5 3 20,7 20,7 45/35 
5 6 21,9 21,9 45/35 
5 9 23,2 23,2 45/35 
6 3 24,2 24,1 45/35 
6 6 28,4 26,0 45/35 
6 9 30,5 28,6 45/35 
6 12 31,7 30,0 45/35 
7 3 24,9 24,9 45/35 
7 6 26,4 26,4 45/35 
8 3 26,7 26,7 50/40 
9 3 29,5 29,5 50/40 
9 6 30,8 30,8 50/40 

 10 3 28,6 28,6 50/40 
 10 6 29,0 29,0 50/40 
 11 3 27,8 27,8 50/40 
 11 6 29,1 29,1 50/40 
 11 9 30,8 30,8 50/40 
 12 3 22,3 22,3 50/40 *) 
 12 6 25,6 25,6 50/40 *) 
 12 9 30,8 30,8 50/40 *) 
 13 3 24,7 24,7 50/40 *) 
 13 6 29,8 29,8 50/40 *) 
 13 9 33,9 33,5 50/40 *) 
 14 3 20,0 20,0 50/40 
 14 6 20,8 20,8 50/40 
 15 3 19,6 19,6 50/40 
 15 6 20,2 20,2 50/40 
 15 9 20,8 20,8 50/40 
 16 3 20,8 20,8 50/40 
 16 6 21,6 21,6 50/40 
 17 3 27,3 27,3 50/40 
 17 6 30,1 30,1 50/40 
 17 9 32,5 32,5 50/40 
18 2 43,1 43,1 50/– 
19 3 20,9 20,9 50/40 
19 6 22,4 22,4 50/40 
20 6 24,1 24,1 50/– 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, které převyšují povolený hygienický limit 
*) chráněno na základě aktuálního využití objektu 
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5.2. Varianta B 

Ve variantě B je elektrárna umístěna v blízkosti západní hranice areálu. 
Nejbližší legislativou chráněná souvislá zástavba je vzdálena cca 130 m východně za 
silnicí II/292 a je částečně odcloněna stávajícími objekty závodu. Akustické příspěvky 
nepřekročí 33,6 dB. Vyšší hodnoty byly vypočteny u zástavby ve větší vzdálenosti od 
zdroje ve svahu obce, kde se méně projeví efekt odclonění budovami areálu závodu, 
nejvyšší příspěvky zde přesto nepřevýší 35,3 dB. 

U osamocených objektů v Bořkově za řekou Jizerou byly vypočteny nejvyšší 
hodnoty do 38,2 dB. Hygienický limit zde bude splněn. Pro další snížení akustických 
dopadů a zajištění splnění hygienického limitu včetně nejistoty výpočtu bylo navrženo 
osazení 3,5 m vysoké clony o délce 24 m jižně od stanoviště vrtné soupravy. Při 
realizaci protihlukového opatření nepřekročí u osamocené zástavby hladiny hluku 
z vrtných prací 37,7 dB, hygienický limit (včetně zohledněné nejistoty výpočtu) bude 
splněn. 

U nejbližšího objektu, vily v areálu závodu, která bude využívána 
pro krátkodobé bydlení, byly vypočteny nejvyšší akustické příspěvky do 43 dB. 
Pro splnění limitních hodnot byla navržena protihluková clona o výšce 5 m a celkové 
délce 50 m v prostoru mezi vrtnou soupravou a severovýchodním okrajem areálu. Při 
zohlednění navrhované stěny lze u dotčeného objektu (body 12 a 13) očekávat nejvyšší 
příspěvky do 37,8 dB. I zde tak bude hygienický limit splněn v denní i noční dobu, a to 
včetně zohledněné nejistoty výpočtu. 

Na hranici chráněného venkovního prostoru nemocnice poté hodnoty opět ani 
ve vyšších patrech objektů nepřekročí 30 dB. I zde bude hygienický limit v denní 
i noční dobu splněn. 

Padesát metrů od stanoviště se nachází legislativou chráněná hranice pozemku, 
plocha pro sport a rekreaci, golfové hřiště. Na hranici chráněného venkovního prostoru 
sportoviště ekvivalentní hladina akustického tlaku nepřekročí 47,8 dB. Hygienický 
limit o hodnotě 50 dB v denní dobu zde bude splněn.  

Na hranici chráněného venkovního prostoru domu TEREZA a speciální školy 
byly vypočteny nejvyšší příspěvky do 32,1 dB.  

Výsledky modelových výpočtů shrnuje tabulka 5. 
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Tab. 5. Hluková zátěž vyvolaná provozem vrtné soupravy – varianta B (dB) 
Bod Výška (m) Bez opatření (LeqA) S opatřením (LeqA) Hygienický limit (Den/Noc) 

1 3 34,4 34,7 50/40 
2 3 35,8 36,0 50/40 
3 3 38,2 37,7 50/40 
4 3 20,5 20,5 50/40 
4 6 21,7 21,7 45/35 
4 9 22,9 22,9 45/35 
4 12 24,1 24,1 45/35 
5 3 21,8 21,8 45/35 
5 6 23,1 23,1 45/35 
5 9 24,4 24,4 45/35 
6 3 25,2 25,7 45/35 
6 6 27,6 28,0 45/35 
6 9 29,6 29,9 45/35 
6 12 29,7 30,0 45/35 
7 3 25,5 25,5 45/35 
7 6 29,6 29,5 45/35 
8 3 27,6 26,2 50/40 
9 3 29,5 26,8 50/40 
9 6 32,4 29,1 50/40 

 10 3 32,3 27,6 50/40 
 10 6 34,4 28,3 50/40 
 11 3 25,6 25,6 50/40 
 11 6 28,0 28,0 50/40 
 11 9 30,9 30,9 50/40 
 12 3 42,6 33,3 50/40 *) 
 12 6 42,6 36,0 50/40 *) 
 12 9 43,0 37,8 50/40 *) 
 13 3 27,9 27,9 50/40 *) 
 13 6 33,3 33,2 50/40 *) 
 13 9 37,6 37,5 50/40 *) 
 14 3 31,0 30,9 50/40 
 14 6 35,3 35,1 50/40 
 15 3 30,9 30,6 50/40 
 15 6 32,7 32,3 50/40 
 15 9 32,7 32,5 50/40 
 16 3 21,9 21,9 50/40 
 16 6 22,9 24,0 50/40 
 17 3 20,7 20,7 50/40 
 17 6 21,7 21,7 50/40 
 17 9 23,1 23,1 50/40 
18 2 47,8 47,8 50/– 
19 3 31,2 31,1 50/40 
19 6 33,6 33,5 50/40 
20 6 32,5 32,1 50/– 

Tučně jsou zvýrazněny hodnoty, které převyšují povolený hygienický limit 
*) chráněno na základě aktuálního využití objektu 
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6. VLIVY HLUKU NA ZDRAVÍ OBYVATEL 
6.1. Identifikace nebezpečnosti a vztah dávka – účinek 

Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako 
morfologické nebo funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho 
funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti 
k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky hluku na lidské zdraví je možné 
s určitým zjednodušením rozdělit na účinky specifické, projevující se při 
ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového 
analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění 
funkcí různých systémů organismu.  

Při běžné expozici hluku z dopravy se projevují zejména systémové 
(nespecifické) účinky, které jsou spojeny zejména s rušením spánku a se stresovou 
reakcí na obtěžování hlukem. Nejvíce průkazných dat o zdravotním riziku se týká 
poškození sluchového aparátu (u specifických účinků), vlivů na kardiovaskulární 
systém a psychických obtíží; omezené důkazy jsou v případě vlivů na hormonální 
systém, imunitní funkce organismu, biochemické funkce, nervové funkce a další. 
Hluk působí jako obtěžující a rušivý faktor, ztěžuje řečovou komunikaci, způsobuje 
rušení spánku s navazujícími efekty (únava, nespavost, náchylnost k úrazům, snížení 
výkonnosti) atd. Pro kvantifikaci těchto účinků z hlediska výsledného ovlivnění 
zdraví zatím není dostatek dat, proto se pro souhrnné vyjádření nespecifických 
dopadů hluku na člověka standardně používají přímo ukazatele obtěžování a rušení 
spánku.  

Obrázek 1 ukazuje zjednodušené příčinné schéma působení hluku na zdraví 
dle [8] v řetězci hluková expozice – fyziologická (stresová) reakce organismu – 
biologická odezva a vznik onemocnění. Účinek vzniká jak přímo prostřednictvím 
nervových interakcí, tak i nepřímo v důsledku vnímání zvuku. Přitom „přímá“ cesta 
působí i při nízkých hladinách hluku během spánku, tj. i bez subjektivního rušení.  
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Obr. 1. Schéma účinků hluku  

 
(zdroj: Babisch 2002 in [8]) 

Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj. nelze stanovit 
bezpečnou mez, pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s určitými 
mezními hodnotami, nad nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici. Tyto 
mezní hodnoty uvádějí tabulky 6 a 7. Údaje o vlivech nočního hluku vycházejí 
z dokumentu WHO Night Noise Guidelines for Europe, vydaného v říjnu 2009 [8]. 
V případě denního hluku byly použity údaje Státního zdravotního ústavu, shrnuté 
v autorizačním návodu AN 15/04, verze 2. Tento návod byl sice SZÚ stažen z důvodu 
nových aktuálních poznatků v zahraniční literatuře, pro přehled prokázaných účinků 
denního hluku jde však o podklad stále platný, který přehledně shrnuje poznatky 
příslušných zahraničních i českých studií (s výjimkou mezní hodnoty ICHS, kde došlo 
k posunu z 65 na 60 dB [8]). Je nutno uvést, že v běžné populaci existují výrazné 
individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku, a proto se mohou 
vyskytnout tyto účinky u citlivé části populace i při hladinách hluku významně nižších.  
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Tab. 6. Přehled účinků a mezních hodnot – noční hluk [8] 
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných 

Účinek Ukazatel Mezní hodnota
Změny v kardiovaskulární aktivitě * * 
Nabuzení EEG LAmax,uvnitř 35 dB 
Pohyby, počátek pohybů LAmax,uvnitř 32 dB Biologické účinky 

Změny v délce různých fází spánku, struktury a 
fragmentace spánku LAmax,uvnitř 35 dB 

Buzení během noci nebo příliš brzo ráno LAmax,uvnitř 42 dB 
Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější usínání * * 
Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku * * 

Kvalita spánku 

Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku Lnoc,venku 42 dB 
Subjektivně vnímané rušení spánku Lnoc,venku 42 dB Subjektivní 

pohoda Užívání sedativ a léků navozujících spánek Lnoc,venku 40 dB 
Zdravotní stav Nespavost vlivem prostředí Lnoc,venku 42 dB 

Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných** 
Účinek Ukazatel Mezní hodnota

Biologické vlivy Změny v hladinách (stresových) hormonů * * 
Ospalost/únava během následujícího dne a večera * * 
Zvýšená podrážděnost během dne * * 
Zhoršené mezilidské vztahy * * 
Stížnosti Lnoc,venku 35 dB 

Subjektivní 
pohoda 

Zhoršené rozpoznávací schopnosti * * 
Nespavost * * 
Zvýšený krevní tlak Lnoc,venku 50 dB 
Obezita * * 
Deprese (u žen) * * 
Infarkt myokardu Lnoc,venku 50 dB 
Snížení očekávané délky života (předčasná úmrtnost) * * 
Psychické poruchy Lnoc,venku 60 dB 

Zdravotní stav 

(Pracovní) úrazy * * 

* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele  

** V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny vesměs na expertním posouzení podkladů. 
Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi hlukovou 
expozicí a fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví  

Tab. 7. Přehled účinků a mezních hodnot – denní hluk [8, 9] 
Účinek Ukazatel Mezní hodnota 

Mírné obtěžování 50 dB 
Silné obtěžování 55 dB 
Zhoršená komunikace řečí 55 dB 
Ischemická choroba srdeční 60 dB 
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí 

Lden,venku 

70 dB 

 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 

AKUSTICKÁ STUDIE A HODNOCENÍ VLIVŮ NA ZDRAVÍ OBYVATEL  
HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

BENEŠOV U SEMIL, POD MOŠNOU 
 

16 

Tabulka 8 pak uvádí přehled charakteristických účinků spojených 
s jednotlivými hladinami nočního hluku dle WHO [8]. 

Tab. 8. Přehled účinků a mezních hodnot – denní hluk [8, 9] 
Průměrná hladina nočního hluku během 

roku  
Lnoc,venku 

Účinky na zdraví pozorované na obyvatelstvu 

do 30 dB 

Přestože se mohou individuální citlivost a okolnosti lišit, je 
zřejmé, že až do této úrovně nebyly pozorovány žádné 
významné biologické účinky. Indikátor Lnoc,venku = 30 dB 
odpovídá NOEL pro noční hluk. 

30 – 40 dB 

Účinky na spaní jsou pozorovány následovně: pohyby těla, 
probouzení, subjektivně vnímané poruchy spánku, rušení. 
Intenzita účinků závisí na původu zdroje hluku a počtu 
událostí. Citlivé skupiny (např. děti, chronicky nemocní nebo 
starší lidé) jsou více citlivé.  
Avšak dokonce i nejhorší případy těchto účinků se jeví jako 
mírné. Hodnota Lnoc,venku = 40 dB odpovídá LOAEL pro 
noční hluk. 

40 – 55 dB 
V populaci jsou pozorovány nepříznivé účinky na zdraví. 
Mnoho lidí se musí adaptovat a vyrovnat se s hlukem v noci. 
Zranitelné skupiny jsou vážněji ovlivňovány. 

nad 55 dB 

Situace je považována za stále nebezpečnější pro zdraví lidí. 
Nepříznivé účinky na zdraví se objevují častěji, značná část 
obyvatel je podrážděná a rušena ve spánku. Je prokázáno 
riziko nárůstu kardiovaskulárního onemocnění. 

Vysvětlivky:  
NOEL (No Observed Effect Level) – nejvyšší hodnota, při níž ještě nebyl zaznamenán žádný účinek  
LOAEL (Lowest Observable Adverse Effect Level) – nejnižší hodnota, při níž ještě byl zaznamenán nepříznivý účinek 

 
 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 

AKUSTICKÁ STUDIE A HODNOCENÍ VLIVŮ NA ZDRAVÍ OBYVATEL  
HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

BENEŠOV U SEMIL, POD MOŠNOU 
 

17 

6.2. Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika 

Z výsledků modelových výpočtů akustické zátěže vyplývá, že v situaci 
s realizací navržených opatření lze u okolní obytné zástavby očekávat hodnoty 
ekvivalentní hladiny hluku ze záměru nejvýše na úrovni 37,6 dB v případě varianty 
A a 37,8 dB ve variantě B. Jedná se o trvale působící zdroj hluku, tj. totožné hodnoty 
platí pro denní i noční dobu.  

Z porovnání vypočtených hodnot s údaji v tabulkách 6 – 8 vyplývá, že vlivem 
realizace záměru nelze předpokládat vznik přímých zdravotních účinků u obyvatel 
žijících v okolí, a to v žádné z posuzovaných variant.  

Nelze však vyloučit zhoršení subjektivního vnímání kvality spánku a vznik 
obtěžování obyvatel hlukem ze záměru, zvláště u osob více senzitivních vůči hluku. 
Pro orientační kvantifikaci podílu takto potenciálně obtěžovaných obyvatel byly 
použity vztahy navržené Miedemou a Vosem [10] pro vyjádření účinků stacionárních 
zdrojů hluku. V podkladové studii jsou uvedeny vztahy pro 3 typy stacionárních 
zdrojů, a to překladiště, sezónně působící zdroje a ostatní zdroje. V rámci 
předkládaného hodnocení byly použity výpočetní vztahy pro ostatní zdroje: 
 podíl osob přinejmenším mírně obtěžovaných hlukem:  

% LA = 11,477 – 1,13 Ldvn + 0,02815 Ldvn
2 

 podíl osob přinejmenším středně obtěžovaných hlukem:  
% A = 36,854 – 2,121 Ldvn + 0,0327 Ldvn

2 
 podíl osob silně obtěžovaných hlukem:  

% HA = 36,307 – 1,886 Ldvn + 0,02523 Ldvn
2 

Vstupním údajem pro výpočet je přepočtená hodnota ekvivalentní hladiny hluku 
„den–večer–noc“ (Ldvn), která se stanoví pomocí výpočetního vztahu: 

Ldvn = 10 × log [(12/24) × 10Ld/10 + (4/24) × 10(Lv+5)/10 + (8/24) × 10(Ln+10)/10,  

kde Ld je ekvivalentní hladina hluku ve dne, Lv je ekvivalentní hladina hluku ve 
večerních hodinách a Ln je ekvivalentní hladina hluku v noci. 

Je nutno uvést, že výpočet je zatížen určitou nejistotou z důvodu extrapolace do 
poměrně nízkých hodnot hladiny hluku (v porovnání s podkladovou studií, kde se 
hodnota Ldvn pohybovala nad 45 dB).  

 

Výsledky výpočtu prezentují tabulky 9 a 10.  
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Tab. 9. Výpočet podílu obtěžovaných osob v členění podle míry obtěžování – varianta A 
Bod Výška LeqA Ldvn % LA % A % HA 

1 3 36,2 42,6 14,4 5,8 1,7 
2 3 37,6 44,0 16,2 6,8 2,2 
3 3 36,8 43,2 15,2 6,2 1,9 
8 3 26,7 33,1 4,9 2,5 0,0 
9 3 29,5 35,9 7,2 2,9 0,0 
9 6 30,8 37,2 8,4 3,2 0,0 

 10 3 28,6 35,0 6,4 2,7 0,0 
 10 6 29,0 35,4 6,7 2,7 0,0 
 11 3 27,8 34,2 5,8 2,6 0,0 
 11 9 30,8 37,2 8,4 3,2 0,0 
 12 3 22,3 28,7 2,2 0,0 0,0 
 12 9 30,8 37,2 8,4 3,2 0,0 
 13 3 24,7 31,1 3,6 2,5 0,0 
 13 9 33,5 39,9 11,2 4,3 1,2 
 14 3 20,0 26,4 1,3 0,0 0,0 
 14 6 20,8 27,2 1,6 0,0 0,0 
 15 3 19,6 26,0 1,1 0,0 0,0 
 15 9 20,8 27,2 1,6 0,0 0,0 
 16 3 20,8 27,2 1,6 0,0 0,0 
 16 6 21,6 28,0 1,9 0,0 0,0 
 17 3 27,3 33,7 5,4 2,5 0,0 
 17 9 32,5 38,9 10,1 3,8 1,1 
19 3 20,9 27,3 1,6 0,0 0,0 
19 6 22,4 28,8 2,3 0,0 0,0 

 

Tab. 10. Výpočet podílu obtěžovaných osob v členění podle míry obtěžování – varianta B 
Bod Výška LeqA Ldvn % LA % A % HA 

1 3 34,7 41,1 12,6 4,9 1,4 
2 3 36,0 42,4 14,2 5,7 1,7 
3 3 37,7 44,1 16,4 6,9 2,2 
8 3 26,2 32,6 4,6 2,5 0,0 
9 3 26,8 33,2 5,0 2,5 0,0 
9 6 29,1 35,5 6,8 2,8 0,0 

 10 3 27,6 34,0 5,6 2,5 0,0 
 10 6 28,3 34,7 6,2 2,6 0,0 
 11 3 25,6 32,0 4,1 2,5 0,0 
 11 9 30,9 37,3 8,5 3,2 0,0 
 12 3 33,3 39,7 11,0 4,2 1,2 
 12 9 37,8 44,2 16,5 7,0 2,2 
 13 3 27,9 34,3 5,8 2,6 0,0 
 13 9 37,5 43,9 16,1 6,8 2,1 



ATELIER EKOLOGICKÝCH MODELU

s.
 r.

 o
.

 

AKUSTICKÁ STUDIE A HODNOCENÍ VLIVŮ NA ZDRAVÍ OBYVATEL  
HLOUBKOVÉ VRTY PRO VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 

BENEŠOV U SEMIL, POD MOŠNOU 
 

19 

Bod Výška LeqA Ldvn % LA % A % HA 
 14 3 30,9 37,3 8,5 3,2 0,0 
 14 6 35,1 41,5 13,1 5,1 1,5 
 15 3 30,6 37,0 8,2 3,1 0,0 
 15 9 32,5 38,9 10,1 3,8 1,1 
 16 3 21,9 28,3 2,0 0,0 0,0 
 16 6 24,0 30,4 3,1 0,0 0,0 
 17 3 20,7 27,1 1,5 0,0 0,0 
 17 9 23,1 29,5 2,6 0,0 0,0 
19 3 31,1 37,5 8,7 3,3 1,1 
19 6 33,5 39,9 11,2 4,3 1,2 

 

Z provedených výpočtů vyplývá, že: 
 v případě varianty A byl nejvyšší podíl „přinejmenším mírně“ obtěžovaných osob 

vypočten na úrovni 14,4 – 16,2 %, a to v bodech 1 až 3 u samot na území Bořkova za 
řekou Jizerou. Podíl středně obtěžovaných osob bude v identických bodech dosahovat 
cca 4 – 5 %, silně obtěžovaných obyvatel by zde bylo 1,7 – 2,2 %. Body 1 až 3 
reprezentují tři osamocené rodinné domy a tedy řádově jednotky obyvatel, obtěžování 
u obyvatel se tak pravděpodobně vůbec neprojeví. 

 u dalších objektů v okolí, které nejsou odcloněny průmyslovou budovou v areálu investora 
(body 8 až 13 a 17), byl podíl „přinejmenším mírně“ obtěžovaných osob vypočten 
v rozmezí 2,2 až 11,2 %. Podíl středně obtěžovaných osob lze očekávat do 3,2 %, silně 
obtěžovaných obyvatel do 1,2 %. Body reprezentují zástavbu převážně v severním směru 
od navrhovaného stanoviště vrtné soupravy, rodinné, bytové domy a dům TEREZA. Počet 
mírně a středně obtěžovaných obyvatel se může v oblasti pohybovat nejvýše v jednotkách 
obyvatel, projevy silného obtěžování se v území s velkou pravděpodobností neprojeví 
vůbec. 

 u ostatních hodnocených bytových a rodinných domů reprezentovaných body 14 až 16 
a 19, které se nacházejí ve svahu obce ve větší vzdálenosti od plánovaného záměru, byl 
vypočten podíl obtěžovaných osob na úrovni 1,1 až 2,3 % s tím, že ve všech případech se 
jedná výhradně o mírné obtěžování. I přesto, že výpočtové body reprezentují zástavbu 
desítek rodinných a několika bytových domů, může skutečný počet mírně obtěžovaných 
obyvatel dosahovat nejvýše jednotek osob, silnější formy obtěžování se s jistotou 
neprojeví vůbec. 

 
 v případě varianty B byl nejvyšší podíl „přinejmenším mírně“ obtěžovaných osob 

u nejbližších domů plánovaného umístění vrtné soupravy vypočten na úrovni 5,8 – 16,5 
%, a to v bodech 1 až 3, 12 a 13. Podíl středně obtěžovaných osob byl v týchž bodech 
vypočten na úrovni 2,6 – 4,8 %, silně obtěžovaných obyvatel by zde bylo nejvýše 2,2 %. 
Body 1, 2 a 3 reprezentují osamocené rodinné domy za řekou Jizerou, body 12 a 13 vilu 
v prostoru průmyslového areálu. Celkem zde žijí přibližně dvě desítky obyvatel. Počet 
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mírně obtěžovaných obyvatel zde tak může dosahovat nejvýše jednotek osob, silnější 
formy obtěžování se zde pravděpodobně neprojeví. 

 v domech v souvislé zastavěné oblasti Pod Mošnou, která se nachází ve svahu a není 
odcloněna nejvyšší průmyslovou budovou areálu (body 14, 15 a 19), byl vypočten podíl 
„přinejmenším mírně“ obtěžovaných osob v rozmezí cca 8 – 13 %, podíl středně 
obtěžovaných osob v rozmezí 2,2 – 3,7 % a silně obtěžovaných do 1,5 %. Celkový počet 
takto dotčených rodinných a bytových domů bude dosahovat nejvýše dvě desítky, počet 
mírně obtěžovaných obyvatel se zde tak bude pohybovat opět na úrovni jednotek osob. 
Nejsilnější formy obtěžování se opět pravděpodobně neprojeví. 

 hlukem z provozu vrtné soupravy budou dotčeny také objekty ve větší vzdálenosti od 
záměru podél toku řeky Jizery a objekty ve svahu jihovýchodně od záměru, které jsou 
významně odcloněny nejvyšší budovou průmyslovou areálu (body 8 až 11, 16 a 17). Podíl 
osob „přinejmenším mírně“ obtěžovaných se zde pohybuje mezi 1,5 a 8,5 %. Podíl středně 
obtěžovaných nepřekročí 3,2 %. I přesto, že výpočtové body reprezentují zástavbu desítek 
rodinných a několika bytových domů, může skutečný počet mírně a středně obtěžovaných 
obyvatel dosahovat nejvýše jednotek osob, silnější formy obtěžování se zde 
pravděpodobně neprojeví vůbec.  

 

V souhrnu tak lze konstatovat, že: 
 z pohledu možného vzniku zdravotního rizika jsou přípustné obě varianty řešení. Vznik 

přímých účinků na zdraví obyvatel vlivem hluku ze záměru nelze předpokládat.  
 u menší části obyvatel se však mohou vyskytnout subjektivní projevy obtěžování, 

popřípadě pocity rušení spánku. 
 z hlediska obtěžování obyvatel je výrazně vhodnější varianta A, a to s ohledem na celkově 

nižší počet obtěžovaných obyvatel. 
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Z Á V Ě R 

Cílem předložené studie je posoudit vliv vrtných prací, které budou prováděny 
za účelem výstavby geotermální elektrárny s kogenerační výrobou tepla, z pohledu 
hlukové zátěže obyvatel žijících v okolí. Projekt je plánován na území Libereckého 
kraje v obci Benešov u Semil na území areálu firmy HYBLER INVEST, který leží 
v blízkosti řeky Jizery na okraji obce. Pro umístění elektrárny byly vybrány dvě 
lokality. 

První, která je značena jako varianta A, se nachází v jižní části areálu. Druhá 
varianta umístění elektrárny, značená B, se nachází nedaleko při západní hranici 
průmyslového areálu. 

Při umístění vrtné plošiny v jižní části areálu (varianta A) by hladina 
akustického tlaku na hranici chráněného prostoru budov dosahovala bez opatření 
nejvýše 43,1 dB. To zaručuje splnění hygienického limitu pro denní dobu, v noci by 
však docházelo k jeho překročení. Proto byla navržena protihluková clona o výšce 4 
metry, která zajistí splnění limitních hodnot i v noční dobu. Nejvyšší hodnoty budou 
při realizaci tohoto opatření dosahovat nejvýše 36,8 dB. U nejexponovanější obytné 
zástavby nepřekročí příspěvky 37,6 dB, hygienický limit 50 dB v denní a 40 dB 
v noční dobu budou včetně zohlednění nejistoty výpočtu ±2 dB splněny. 
U nemocničního zařízení budou nejvyšší příspěvky dosahovat 30 dB, na hranici 
sportoviště poté 43,1 dB. Hygienické limity (45 dB v denní a 35 dB v noční dobu 
pro nemocnici a 50 dB v denní dobu pro sportoviště) budou s jistotou dodrženy. Stejně 
tak bude splněn limit u domu TEREZA a speciální školy v blízkosti areálu. 

Pokud bude vrtná plošina umístěna při západní hranici areálu (varianta B), 
budou nejvyšší příspěvky u chráněné zástavby dosahovat 38,2 dB. Hygienický limit 
bude v denní i noční dobu splněn. Pro další snížení akustických příspěvků a zajištění 
hygienického limitu včetně zohlednění nejistoty výpočtu ±2 dB byla navržena 
výstavba 3,5 m vysoké clony jižně od stanoviště. Nejvyšší příspěvky se poté sníží 
na 37,7 dB a hygienický limit v denní (50 dB) i noční dobu (40 dB) bude s jistotou 
splněn. U nejbližšího objektu, vily v areálu závodu, která bude využívána 
pro krátkodobé bydlení, byly vypočteny nejvyšší akustické příspěvky do 43 dB. Při 
realizaci navrhovaného opatření (5 m vysoké clony) u dotčeného objektu příspěvky 
nepřekročí 37,8 dB. I zde tak bude hygienický limit splněn v denní i noční dobu, a to 
včetně zohledněné nejistoty výpočtu. U nemocničního zařízení budou nejvyšší 
příspěvky dosahovat 30 dB, na hranici legislativou chráněné hranice sportoviště poté 
nepřekročí 47,8 dB. Hygienické limity (45 dB v denní a 35 dB v noční dobu pro 
nemocnici a 50 dB v denní dobu pro hřiště) budou splněny. Stejně tak bude splněn 
limit u domu TEREZA a speciální školy v blízkosti areálu. 
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V akustické studii byla podrobně vyhodnocena realizace hlubinných vrtů. Lze 
předpokládat, že tato fáze bude z hlediska zajištění hygienických limitů u chráněné 
zástavby nejvíce problematická. Výsledky akustické studie dokladují, že lze 
hygienický limit u nejbližší obytné zástavby zajistit. 

V ostatních fázích (výstavba a provoz) nepřekročí emitovaný hluk hygienický 
limit (v průběhu výstavby bude nejvýznamnějším zdrojem hluku jeřáb, v průběhu 
provozu chladiče elektrárny). Také navazující doprava nebude emitovat nadlimitní 
akustické příspěvky (v průběhu výstavby 12 těžkých nákladních automobilů denně, 
v době vrtání tři nákladní vozidla v každém směru za týden, v době provozu pouze 
výjimečný odvoz kalů). 

 

Z výsledků hodnocení vlivů hluku na zdraví obyvatel vyplynulo, že vlivem 
realizace záměru nebude docházet ke vzniku přímých zdravotních účinků u obyvatel 
žijících v okolí, a to v žádné z posuzovaných variant. Nelze však vyloučit zhoršení 
subjektivního vnímání kvality spánku a vznik obtěžování obyvatel hlukem ze záměru, 
zvláště u osob více senzitivních vůči hluku. V obou variantách lze očekávat projevy 
mírného obtěžování, a to u jednotek osob, u malého počtu lidí nelze vyloučit ani 
střední až silné obtěžování hlukem (zejména bude-li se jednat o senzitivní osoby). 
Jedná se o dočasné působení během provozu zdroje hluku, tj. po dobu cca jednoho 
roku.  

Z hlediska porovnání variant lze konstatovat, že jako vhodnější jeví varianta A, 
u níž lze silné obtěžování hlukem prakticky vyloučit a oproti variantě B u ní vychází 
také menší počet obyvatel zasažených mírnými a středními projevy obtěžování.  

Uvedené výsledky jsou platné pouze za předpokladu realizace protihlukových 
clon v minimálním rozsahu dle této studie. 
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