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1. Úvod 

1.1. Zadání 
Firma M3V Praha, a.s., Praha zamýšlí uvést v lokalitě Varnsdorf do provozu 2 větrné elektrárny 
(dále VE) Enercon E82 o výkonu 2000 kW na stožáru o výšce 98 m. Vzhledem k blízkosti VE a 
obytné zástavby je vhodné prověřit vliv hluku na zdraví obyvatel v lokalitě. Objednatel zadal 
vypracování hlukové studie, která posoudí vliv hluku VE na zdraví obyvatel podle nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. [1], o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a TA Lärm vom 26. 
August 1998 (GMBl. 1998 S. 503) [2]. Hluková studie bude též podkladem k oznámení dle přílohy 
č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2. Cíl hlukové studie 
Cílem hlukové studie bylo: 
1. Zjistit očekávané hladiny akustického tlaku A z provozu VE v chráněném venkovním prostoru 

staveb, 
2. Navrhnout režimy provozu VE tak, aby nebyly překročeny hygienické limity hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu. 

1.3. Podklady 
Objednatel poskytl následující podklady: 
1. Situační mapy lokality, 
2. Souřadnice polohy VE. 

Zhotovitel zajistil následující podklady: 
1. Závislost hladiny akustického výkonu LwA na rychlosti větru vč. spektra hluku pro VE Enercon 

E82, provedené Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen z 20.9.2006, 
2. Závislost hladiny redukovaného akustického výkonu LwA na rychlosti větru vč. spektra hluku 

pro VE Enercon E82, provedené Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen z 22.6.2007. 

Zhotovitel provedl obhlídku a upřesnění výpočtových bodů v zástavbě vč. fotodokumentace (viz 
fotopříloha) a informativní měření hlukového pozadí. 

1.4. Popis lokality 
Lokalita se nachází severně od obce Varnsdorf směrem k hranici se SRN na úbočí Špičáku. VE 
budou umístěny na louce mezi lesy a obcemi, nejbližší RD obce Varnsdorf leží ve vzdálenosti    
677 m od VE1, nejbližší RD v SRN východně od obce Seifhennersdorf leží ve vzdálenosti 570 m 
od VE1. Mezi VE a obcí Varnsdorf se rozkládá rozsáhlý jehličnatý les. 
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2. Hygienické limity hluku 
Hygienické limity hluku v ČR jsou dány nařízením vlády č.148/2006 Sb. [1], o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Pro hluk ze silniční dopravy jsou stanoveny následovně: 
Použije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněném venkovním 
prostoru staveb: 

 LAeq,16h = 70 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 
 LAeq,8h = 60 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.) 

Nepoužije-li se korekce pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací, v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující: 

 LAeq,16h = 60 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 
 LAeq,8h = 50 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.) 

Pro hluk ze stacionárních zdrojů (VE) v chráněném venkovním prostoru staveb: 

 LAeq,8h = 50 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 
 LAeq,1h = 40 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.) 

Stanovení hygienického limitu hluku je v kompetenci místně příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví. 

Hygienické limity hluku v SRN jsou dány TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503) [2], 
pro území vesnic (Dorfgebiet): 

 Lr (LAeq,16h) = 60 dB pro denní dobu (6.00 - 22.00 hod.) 
 Lr (LAeq,1h) = 45 dB pro noční dobu (22.00 - 6.00 hod.) 

Hodnotící hladina (Beurteilungspegel) Lr se stanoví z ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
(Mittelungspegel) LAeq pomocí korekcí na tónovost, informativnost, impulsnost a čas posouzení. 
Protože jsou tyto korekce v daném případě nulové, jsou hodnoty shodné pro hodnocení v ČR i 
SRN. Dále je uváděna pouze ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T platná v ČR. 

Nejistota výpočtu: 
Výrobcem doporučená tolerance k hygienickému limitu pro výpočtové účely zohledňující šíření 
zvuku ε = 1 dB. Minimální očekávaná hodnota rozšířené nejistoty měření VE U = 1.2 dB.              
Při výpočtu je uvažován odrazivý terén, kulová charakteristika vyzařování VE a vliv odrazu 
zvukových vln od zástavby. Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných. 
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3. Metodika výpočtu očekávaných hladin akustického tlaku 

3.1. Hladiny akustického výkonu VE 
Emisní hladiny akustického výkonu LwA VE Enercon E82 jsou převzaty z měření hladiny 
akustického výkonu VE vč. spektra, provedeného Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen, datovaného 
20.9.2006, pro výšku stožáru 98 m: 
LwA = 103.4 dB při referenční rychlosti větru v = 8 ms-1, měřené ve výšce 10 m. 
Pro případ překročení hygienického limitu pro noční dobu je možné omezit výkon VE a tím snížit 
emisní hladiny akustického výkonu LwA. 
Emisní hladiny redukovaného akustického výkonu LwA VE Enercon E82 jsou převzaty z protokolu 
z měření akustického výkonu VE vč. spektra, provedeného Müller-BBM GmbH Gelsenkirchen, 
datovaného 22.6.2007, pro výšku stožáru 108 m: 
LwA = 98.7 dB při rychlosti větru v = 6 ms-1, měřené ve výšce 10 m, při elektrickém výkonu        
PN,red = 1048 kW. 

Tabulka závislosti hladin akustického výkonu VE na rychlosti větru vč. spektra hluku je uvedena 
v příloze 1. 

Hluk VE nemá výrazné tónové složky ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb. [1]. 

Korekce na tónovost (Zuschlag für Tonhaltigkeit) KTN = 0 dB pro rychlosti větru v = 5 - 9 ms-1. 
Korekce na impulsnost (Zuschlag für Impulshaltigkeit) KIN = 0 dB pro rychlosti větru v = 5 - 9 ms-1. 

3.2. Data o dopravě 
Ve výpočtu je uvažován vliv komunikací II. třídy v okolí Varnsdorfu. 
Počty vozidel za 24 hodin jsou převzaty z výsledků sčítání dopravy, provedeného ŘSD na dálniční 
a silniční síti v roce 2005. Počty vozidel na komunikacích v SRN jsou odhadnuty z komunikací II. 
třídy v ČR. Hodnoty jsou navýšeny výhledovými koeficienty ŘSD pro rok 2008. Počty vozidel 
v denní a noční době jsou vypočteny dle novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004 
[5] výpočtovým softwarem. 

Počty vozidel zadávané do modelu jsou přehledně uvedeny v tabulce: 

  24h 
2005 

24h 
2005 

24h 
2008 

24h 
2008 

komunikace sčítací profil Os TNV Os TNV 
II/265 4-1723 4869 1286 5395 1317 
II/265 4-1724 4822 187 5343 191 
II/264 4-1713 4627 1161 5127 1189 
II/264 4-1721 1132 155 1254 159 

S135,S139 SRN 1132 155 1254 159 

3.3. Provedení výpočtu 
Výpočet je proveden výpočtovým programem Hluk+ 7.16. V této studii jsou uvedeny pouze číselné 
a grafické výstupy, zadávané objekty a zdrojová data jsou uloženy u zpracovatele studie.  
Data jsou zadávána do výkresu v měřítku 1:30000. Protože výpočtový program nepracuje 
s výškovou geometrií terénu, je situace modelována v rovině a útlumy vlivem převýšení terénu jsou 
uvažovány pouze jako nejistota výpočtu. 
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Výpočtový program zohledňuje pohlcování zvuku v atmosféře, ke kterému dochází zejména při 
větších vzdálenostech, výpočtem dle ČSN ISO 9613-2 pro teplotu 10°C a relativní vlhkost 70% 
v oktávových pásmech pro spektrum dané VE. 

Povrch terénu je modelován alternativně jako pohltivý (letní období), resp. odrazivý (zimní období). 

Histogram směrů a rychlostí větru není ve výpočtu uvažován, je tedy počítán nejhorší možný stav, 
kdy VE má kulovou charakteristiku vyzařování, tzn. že všechny VE jsou současně natočeny 
směrem k výpočtovému bodu. 

Vypočtené hodnoty jsou tedy horními odhady hodnot skutečných. 

3.4. Výpočtové body 
Ve výpočtu jsou zohledněny nejbližší stavby pro bydlení dle výkresu a obhlídky lokality. Seznam 
výpočtových bodů (VB) a objektů je uveden v následující tabulce: 

Výpočtový bod Obec čp./č.ev. Objekt Exponovaná fasáda 
1 Varnsdorf 75 RD SV 
2 Varnsdorf 256 RD SV 
3 Varnsdorf ns RD SV 
4 Varnsdorf 257 RD SV 
5 Varnsdorf 258 RD SV 
6 Varnsdorf 254 RD SV 
7 Varnsdorf 49 RD SV 
8 Varnsdorf 372 RD SZ 
9 Varnsdorf 1782 RD SZ 

10 Grossschönau 25a RD Z 
11 Grossschönau 25a RD S 
12 Grossschönau usedlost RD S 
13 Grossschönau hájovna RD Z 
14 Spitzkunnersdorf jih RD JZ 
15 Spitzkunnersdorf 13 RD Z 
16 Seifhennersdorf východ RD J 

ns - novostavba 

SV - severovýchod  
SZ - severozápad 
Z - západ 
S - sever 
JZ - jihozápad 
J - jih 

Pozn.:  
Objekty označené jako rodinné domy (RD) mohou být i rekreačními objekty, v katastru nemovitostí 
jsou označeny jako stavby pro bydlení. 
Čísla popisná staveb v SRN byla zjišťována při obhlídce, u některých staveb se čp. nepodařilo 
zjistit, označení je proto typem budovy nebo světovou stranou vůči obci. 
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4. Číselné hodnoty výpočtů očekávané hladiny akustického tlaku 

4.1. Předběžné výpočty 
Předběžné výpočty hluku VE pro pohltivý (letní období), resp. odrazivý (zimní období) terén 
ukázaly, že rozdíl při výpočtu je významný - 1.6 až 2.9 dB. 
V kritickém (nejvyšší hladina akustického tlaku) výpočtovém bodě 5 (Varnsdorf čp. 258) v ČR je 
očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T = 34.8 dB (pohltivý), resp. 37.5 dB 
(odrazivý). 
V kritickém (nejvyšší hladina akustického tlaku) výpočtovém bodě 16 (Seifhennersdorf) v SRN je 
očekávaná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T = 39.8 dB (pohltivý), resp. 42.3 dB 
(odrazivý). 
V dalších odstavcích jsou uváděny výsledky pro odrazivý terén. 

4.2. Výsledky pro hluk VE 
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T pro denní i noční dobu se pohybují            
v rozpětí 30.1 - 42.3 dB. V ČR je kritický výpočtový bod 5 (Varnsdorf čp. 258) s ekvivalentní 
hladinou akustického tlaku LAeq,T = 37.5 dB, v SRN výpočtový bod 16 (Seifhennersdorf) 
s ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 42.3 dB. 
Hodnoty, resp. izofony ve výšce 3.0 m jsou uvedeny jako stav 1 a 2 v příloze 2 (kritické výpočtové 
body jsou vyznačeny žlutě), resp. v příloze 3. 

4.3. Výsledky pro hluk z dopravy 
Výsledky se liší pro jednotlivé obce, v závislosti na blízkosti komunikace. 
ČR: 
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí 
20.3 - 30.1 dB, kritický je výpočtový bod 9 (Varnsdorf čp. 1782) LAeq,16h = 30.1 dB. Očekávané 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí 12.5 - 23.1 dB, 
kritický je výpočtový bod 9 LAeq,8h = 23.1 dB. 
SRN: 
Očekávané ekvivalentní hladiny akustické ho tlaku LAeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí 
27.6 - 50.7 dB, kritický je výpočtový bod 15 (Spitzkunnersdorf čp. 13) LAeq,16h = 50.7 dB. Očekávané 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí 19.9 - 43.1 dB, 
kritický je výpočtový bod 15 LAeq,8h = 43.1 dB. 
Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony jako stav 3 a 4 v příloze 3. 

4.4. Souhrnné výsledky 
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,16h pro denní dobu se pohybují v rozpětí 
32.4 - 50.8 dB, kritický je výpočtový bod 15 (Spitzkunnersdorf čp. 13) LAeq,16h = 50.8 dB. 
Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony jako stav 5 v příloze 3. 
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,8h pro noční dobu se pohybují v rozpětí   
31.4 - 43.5 dB, kritický je výpočtový bod 15 LAeq,8h = 43.5 dB. 
Hodnoty jsou uvedeny v příloze 2, izofony jako stav 6 v příloze 3. 

4.5. Závěr 
Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech reprezentujících 
nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku stacionárních zdrojů ČR i SRN       
v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu bez omezení výkonu VE. 
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5. Hlukové pozadí v dané lokalitě 
Hluk VE stoupá se zvyšující se rychlostí větru. Protože při vyšších rychlostech větru již hladina 
hluku VE zaniká v hluku pozadí (tzv. sekundární emise - šum stromů, bouchání nebo hvízdání 
částí staveb), je vhodné změřit hluk pozadí v dané lokalitě před instalací VE a hodnotu porovnat 
s očekávanými hladinami akustického tlaku A LAeq,T. 
Podmínkou pro tento postup je předpoklad, že hluk VE neobsahuje výraznou tónovou složku, která 
by mohla být slyšitelná i v případě, kdy LAeq,T pozadí je vyšší než LAeq,T VE. 
 
Informativní měření hlukového pozadí bylo provedeno na louce nad výpočtovým bodem 1 
(Varnsdorf čp. 75) mimo vliv lesního porostu při západojihozápadním větru. Měření bylo prováděno 
dle metodiky měření hluku VE ČSN EN 61400-11 [4]. V minutových intervalech byly současně 
měřeny hladiny akustického tlaku A LAeq,T a rychlost větru. Z datových dvojic byla lineární regresí 
získána závislost hluku pozadí na rychlosti větru, ze které byla vypočtena ekvivalentní hladina 
akustického tlaku A LAeq,T hluku pozadí pro referenční rychlost větru v = 8 ms-1. 
 
Hodnota hluku pozadí v obci Varnsdorf pro referenční rychlost větru v = 8 ms-1 LAeq,T = 39.4 dB. Při 
vyšší rychlosti může dojít ke zvýšení hluku pozadí vlivem šumu jehličnatých stromů u některých 
objektů. 
 
Upozornění:  
Uvedené hodnoty je třeba interpretovat s jistou opatrností, neboť hluk pozadí se může u 
jednotlivých chráněných objektů lišit. 
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6. Závěr 
1. Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T ve výpočtových bodech 

reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu nepřekračují hygienické limity hluku stacionárních 
zdrojů ČR i SRN v chráněném venkovním prostoru staveb pro denní i noční dobu bez omezení 
výkonu VE. 

2. Výpočtové hodnoty platí pro vstupní hodnoty akustického výkonu VE, uvedené v odst. 3.1, 
stejně jako předpoklady, uvedené v odst. 3.3 a 4.1. 

3. K přesnému zjištění ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T je možné provést zkušební 
měření hluku po instalaci VE, bude-li to možné, v obci Varnsdorf u čp. 75 nebo 258 a u 
osamělého RD východně od obce Seifhennersdorf, resp. vypočítat z měření v poloviční 
vzdálenosti nebo v referenčním místě u VE. 

7. Literatura 
[1] Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
[2] TA Lärm vom 26. August 1998 (GMBl. 1998 S. 503) 
[3] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí č.j. HEM-300-

11.12.01-34065 
[4] ČSN EN 61400-11 
[5] Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Planeta č.2 / 2005 
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Emisní hladiny akustického výkonu VE Enercon E82 



Větrné elektrárny Enercon E82  Příloha 1 
Lokalita Varnsdorf 

 

Emisní hladiny redukovaného akustického výkonu VE Enercon E82 
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Očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,T, stav 1 a 2 

výpočtový bod den (stav 1) noc (stav 2)  
č. obec čp. doprava VE souhrn doprava VE souhrn pozadí 
1 Varnsdorf 75, SV 27.8 37.3 37.8 20.0 37.3 37.4 39.4 
2 Varnsdorf 256, SV 21.7 35.8 36.0 13.9 35.8 35.9   
3 Varnsdorf ns, SV 25.4 36.4 36.7 17.8 36.4 36.4   
4 Varnsdorf 257, SV 24.4 35.8 36.1 16.7 35.8 35.8   
5 Varnsdorf 258, SV 28.3 37.5 38.0 20.6 37.5 37.6   
6 Varnsdorf 254, SV 29.5 36.8 37.5 21.8 36.8 36.9   
7 Varnsdorf 49, SV 20.3 32.1 32.4 12.5 32.1 32.1   
8 Varnsdorf 372, SZ 28.0 31.0 32.7 21.0 31.0 31.4   
9 Varnsdorf 1782, SZ 30.1 31.5 33.9 23.1 31.5 32.1   

10 Grossschönau 25a, Z 41.0 31.8 41.5 33.4 31.8 35.7   
11 Grossschönau 25a, S 42.0 30.1 42.3 34.2 30.1 35.6   
12 Grossschönau usedlost,S 27.6 34.1 35.0 19.9 34.1 34.2   
13 Grossschönau hájovna, Z 31.3 37.7 38.6 24.3 37.7 37.9   
14 Spitzkunn’dorf jih, JZ 48.5 31.8 48.6 40.7 31.8 41.2   
15 Spitzkunn’dorf 13, Z 50.7 32.7 50.8 43.1 32.7 43.5   
16 Seifhenn‘dorf východ, J 41.6 42.3 45.0 33.8 42.3 42.9   

MAX vše   50.7 42.3 50.8 43.1 42.3 43.5   
MAX ČR   30.1 37.5 38.0 23.1 37.5 37.6   
MAX SRN   50.7 42.3 50.8 43.1 42.3 43.5   

žlutě vyznačené hodnoty jsou kritická místa v obcích 

Hodnoty v tabulce jsou uvedeny pro odrazivý terén (zimní období), pro pohltivý terén (letní období) 
jsou o 1.6 až 2.9 dB nižší. 
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Přehled VE a výpočtových bodů 
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Výsledné izofonové pole, stav 1 a 2, hluk VE 

 



Větrné elektrárny Enercon E82  Příloha 3 
Lokalita Varnsdorf 

 

Výsledné izofonové pole, stav 3, hluk z dopravy v denní době 

 



Větrné elektrárny Enercon E82  Příloha 3 
Lokalita Varnsdorf 

 

Výsledné izofonové pole, stav 4, hluk z dopravy v noční době 

 



Větrné elektrárny Enercon E82  Příloha 3 
Lokalita Varnsdorf 

 

Výsledné izofonové pole, stav 5, souhrnné výsledky v denní době 

 



Větrné elektrárny Enercon E82  Příloha 3 
Lokalita Varnsdorf 

 

Výsledné izofonové pole, stav 6, souhrnné výsledky v noční době 

 



Větrné elektrárny Enercon E82  Fotopříloha 
Lokalita Varnsdorf 

 

 

 

pohled směr VE od VB1 (Varnsdorf)  pohled směr VE od VB16 (Seifhennersdorf) 
 

pohled na VB1 - 3 (Varnsdorf)  pohled na VB4 - 5 (Varnsdorf) 
 

pohled na VB12 (Grossschönau)  pohled na VB16 (Seifhennersdorf) 


