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1. ÚVOD
Predmetom tejto hlukovej štúdie je posúdenie hlukových pomerov projektu obchvatu obce
Kalná nad Hronom podľa aktuálne platných predpisov.
Posúdenie hlukových pomerov v riešenej oblasti je spracované v zmysle:
 Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
 Vyhláška 237/2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZSR 549/2007 o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku,
infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
 TP 09/2002 SSC: Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie
(november 2002).
Ako vstupné údaje výpočtu boli použité nasledovné podklady:
 situácia trasy v M 1:1000,
 pozdĺžny profil v M 1:1000/100,
 Dopravno – inžinierske údaje

2. CHARAKTERISTIKA POSUDZOVANÉHO ÚZEMIA
Obchvat obce Kalná nad Hronom sa nachádza v Nitrianskom kraji v okrese Levice. Prechádza
katastrálnym územím obce Kalná nad Hronom. Obec Kalná nad Hronom leží na križovatke
ciest I/76, I/51 a II/580, ktoré tvoria hlavné dopravné tepny na juhu západného Slovenska.
Obec je dopravne zaťažená najmä tranzitnou dopravou, ktorá tvorí až 90% celkovej
dopravnej záťaže obce.
Plánovaný obchvat odľahčí dopravné zaťaženie obce a presmeruje časť tranzitnej dopravy
z obce čím výrazne prispeje k zlepšeniu života v obci.
Obchvat obce Kalnej nad Hronom spojí cestu I/76, ktorá v súčasnosti prechádza v peáži
centrom obce. Obchvat začne v križovatke Kalná, kde sa križuje cesta I/76 a I/51. Obchvat
následne pokračuje poza obec a končí plánovanou okružnou križovatkou na križovatke ciest
I/76 a II/580 (križovatka – Družstvo). Celková dĺžka obchvatu je 1,297 km.
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Obr.1 Riešené územie v súčasnom stave

3. DOPRAVNÉ ZAŤAŽENIE
Výpočet hlukovej záťaže je vypracovaný na základe dopravno-inžinierskych podkladov
dokumentovaných v časti „Dopravno-inžinierske podklady“.
Pre potreby hlukovej štúdie je dôležité výhľadové obdobie roku 2025 čo je 10 rokov po
plánovanom spustení prevádzky. Intenzity vstupujúce do výpočtu uvádza tabuľka 1.
Intenzity dopravy pre rok 2025

Tab. 1

Stav s realizáciou obchvatu (skut.voz./24h v obidvoch smeroch)
číslo cesty
II/580
I/76
I/76
I/51
I/51
I/76

úsek
Horný Pial - Kalná nad Hronom
Turá - Kalná nad Hronom
Križovatka II/580 a I/76 - Križovatka I/51 a I/76
Hronské Kľačany - Križovatka Kalná
Veľký Ďur - Križovatka Kalná
Tlmače - Križovatka Kalná
Obchvat

Osobné
vozidlá

Ostatné
vozidlá

Spolu

4632
3650
4384
11368
9847
3147
2464

1024
926
1108
1860
3024
685
656

5656
4576
5492
13228
12871
3832
3120

Cesta I/76 Kalná nad Hronom - obchvat

4

4. POSÚDENIE HLUKU
4. 1 Hygienické limity
Dňa 1. decembra 2007 vstúpila do platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky zo 16. augusta 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku
a vibrácií v životnom prostredí.
Táto vyhláška doplnená vyhláškou č. 237/2009 ustanovuje podrobnosti o prípustných
hodnotách určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií a požiadavky na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí
Prípustné hodnoty a) [dB]
Opis chráneného
KateHluk z dopravy
územia
Ref.
Letecká doprava
gória
Pozemná
alebo vonkajšieho
časový
Železničné
úzea vodná
dráhy c)
priestoru
interval doprava
b) c)
mia
LAeq,p
L
L
Aeq,p

LAeq,p

I.

II.

III.

IV.

Územie s osobitnou ochranou
pred hlukom, napr. kúpeľné
miesta, kúpeľné a liečebné
areály
Priestor pred oknami obytných
miestností bytových a rodinných
domov, priestor pred oknami
chránených
miestností školských budov,
zdravotníckych zariadení a iných
chránených objektov,
d)
vonkajší priestor v obytnom
a rekreačnom území
Územie ako v kategórii II
v okolí diaľnic, ciest I.
a II. triedy, miestnych
komunikácií s hromadnou
dopravou, železničných dráh a
letísk, mestské centrá
Územie bez obytnej funkcie a
bez chránených vonkajších
priestorov, výrobné zóny,
priemyselné parky, areály
závodov

ASmax,p

Tab. 2
Hluk
z iných
zdrojov
LAeq,p

deň

45

45

50

-

45

večer

45

45

50

-

45

noc

40

40

40

60

40

deň

50

50

55

-

50

večer

50

50

55

-

50

noc

45

45

45

65

45

deň

60

60

60

-

50

večer

60

60

60

-

50

noc

50

55

50

75

45

deň

70

70

70

-

70

večer

70

70

70

-

70

noc

70

70

70

95

70

Poznámky k tabuľke:
a)
Prípustné hodnoty platia pre suchý povrch vozovky a nezasnežený terén.
b)
Pozemná doprava je doprava na pozemných komunikáciách vrátane električkovej dopravy.
c)
Zastávky miestnej hromadnej dopravy, autobusovej, železničnej, vodnej dopravy a stanovištia taxislužieb určené
na nastupovanie a vystupovanie osôb sa hodnotia ako súčasť pozemnej a vodnej dopravy.
d)
Prípustné hodnoty pred fasádou nebytových objektov sa uplatňujú v čase ich používania, napr. školy počas vyučovania

Na posudzovanie a kontrolu hluku vo vonkajšom prostredí sa ustanovujú akčné hodnoty
hlukových indikátorov pre deň, večer a noc. Vo vzťahu ku riešenej hlukovej štúdii sú
rozhodujúce ustanovenia vyhlášky 549/2007 Z.z., kde sa uvádzajú nasledujúce skutočnosti:


určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná
hladina A zvuku LAeq ,
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posudzovaná hodnota je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou,
v prípade predikcie hluku je to predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane
príslušnej neistoty,
prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí sú uvedené
v tab.2 pre príslušné kategórie územia, referenčné časové intervaly a zdroje hluku,
ak je preukázané, že jestvujúci hluk z pozemnej a koľajovej dopravy prekračujúci
prípustné hodnoty podľa tab. 2 pre kategóriu územia II a III, zapríčinený postupným
narastaním dopravy nie je možné obmedziť dostupnými technickými a organizačnými
opatreniami bez podstatného narušenia dopravného výkonu, posudzovaná hodnota
pre kategóriu územia II môže prekročiť prípustné hodnoty hluku najviac o 5 dB a pre
kategóriu územia III a IV najviac o 10 dB.

Referenčný časový interval je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo
prípustná hodnota. Referenčný časový interval je
 pre deň od 600 do 1800 h (12 hod),
 pre večer od 1800 do 2200 h (4 hod),
 pre noc od 2200 do 600 h (8 hod).

4. 2 Model
Za účelom predikovania hluku v území v okolí riešeného obchvatu obce Kalná nad Hronom
bol vytvorený 3D pracovný model (obr. 2 - 3). V tomto modely bola vykonaná samotná
predikcia šírenia hluku od cestného obchvatu.

Obr.2 Pohľad z 3D pracovného modelu
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Obr.3 Pohľad z 3D pracovného modelu

4. 3 Predikcia hluku
Na základe intenzít dopravy, ktoré sú pre predikciu hluku najdôležitejším vstupom, boli
metodikou NMPB Routes 96 a programom CadnaA spočítané izofóny a imisie dopravného
hluku, na celej ploche riešeného územia.
Vo výpočte bola uvažovaná rýchlosť vozidiel 90 km/h na obchvate.
Výška spočítaných izofón hluku nad terénom je 4 m – čo je ešte nepriaznivejší stav ako
štandardných 1,5 m. Výpočet je teda prevedený s nepriaznivejšími podmienkami s vyššou
expozíciou hluku.
Vo výpočte sa uvažovalo s rovinným okolitým terénom pohltivého charakteru.
Neistota výpočtu v hodnote 2 dB bola zarátaná v nastaveniach programu.
Vstupnými parametrami pre výpočet LAeq z cestnej dopravy sú:
 priemerný počet vozidiel, ktoré prejdú daným profilom komunikácie za 24 hod.,
 podiel nákladných vozidiel a autobusov v dopravnom prúde,
 výpočtová rýchlosť,
 pozdĺžny sklon posudzovaných úsekov,
 druh krytu vozovky

Cesta I/76 Kalná nad Hronom - obchvat

Obr. 4 Izofóny hluku vo výške 4,0 m nad terénom (DEŇ)
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Obr. 5 Izofóny hluku vo výške 4,0 m nad terénom (VEČER)
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Obr. 6 Izofóny hluku vo výške 4,0 m nad terénom (NOC)
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5. VYHODNOTENIE A ZÁVERY
V riešenej dokumentácii stavby obchvatu obce Kalná nad Hronom sa podľa priebehu izofón
hluku nepredpokladá prekročenie hluku ani pred najbližšími rodinnými domami.
Z dopravnoinžinierskych podkladov vyplýva, že doprava na obchvate bude plynulá a keďže je
aj v dostatočnej vzdialenosti od najbližších obývaných domov nebude mať negatívny dopad
na obyvateľov obce. Navrhnutý obchvat obce Kalnej nad Hronom sa pričiní o zníženie emisií
hluku z dopravy v intraviláne obce spolu so zvýšením bezpečnosti dopravy v obci.

Vypracoval: Ing. Alexander Krokker
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Por. Staničenie
cesty
číslo
v km

201

202

Schéma objektu

Typ nosnej
konštrukcie
mostu

Počet Šikmosť
polí
mosta

Rozpätie
poľa
(polí)

Voľná
šírka

Celková Plocha Prekážka,
mosta križovanie
dĺžka
mosta

[m]

[m]

[m]

[m2]

0,544 00

Monolitický
železobetónový
rám

1

93°

7,60

11,50

10,20

106,60

poľná cesta,
v. v.
4,20+0,15m

0,913 30

Prefabrikované
predpäté nosníky
spriahnuté
železobetónovou
doskou

1

69°

14,48

11,50

22,25

198,38

odvodňovac
í kanál,
v. v. 3,50 m

Pozn.: v. v. – voľná výška nad premosťovanou komunikáciou

