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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1. STAVBA 

Názov stavby:                   Rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná 

Časť stavby:                   km 0,000 – 6,070 000 

VÚC/Kraj:                                Trenčiansky samosprávny kraj 

Okres:                                Trenčín 

Charakter činnosti:                   novostavba, rekonštrukcia 

Navrhovaná kategória cesty:    R24,5/120 

 

1.2. NAVRHOVATEĽ 

      Názov a adresa:                      Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava,  

                                        Mlynské Nivy 45 , 821 09 Bratislava 

                                                        

 

1.3. PROJEKTANT 

      

     Hlavný projektant: R-PROJEKT INVEST s.r.o, Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 

     Člen:  ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín  

   

 

1.4. ZHOTOVITEĽ ČASTI  
       Názov a adresa:                           Inžinierske služby, spol. s r.o., Komenského 19, 036 01 Martin  

       Zodpovedný projektant:                RNDr. Branko Brodniansky 

       Vypracoval:                                  Ing. Zita Kostrová  

 

 

      Zodpovedný riešiteľ – RNDr. B. Brodniansky je držiteľ: 

- Osvedčenia ÚVZ SR o odbornej spôsobilosti vykonávať meranie hluku 

- Osvedčenia ÚVZ SR o odbornej spôsobilosti vykonávať meranie vibrácií 

- je zapísaný pod. č. 169/97 do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činnosti na obytné prostredie podľa § 42 zákona NR 

SR č. 24/2006 Z.z. v odbore činnosti - hluk a vibrácie 

 



Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná 

Časť: Hluková štúdia   

 

4 z 24                                                                                                        Hluková štúdia č. 472/2018 

2. ZDÔVODNENIE STAVBY 

 

Nosným prvkom cestnej komunikačnej siete v území južne od mesta Trenčín je cesta I/9 (pôvodne 

I/50, ďalej už len I/9). Jej úsek od štátnej hranice CZ/SR po križovatku s diaľnicou D1 je trasou „TEM2“ 

medzinárodných cestných ťahov „TEM“ a hlavnou cestou triedy „A“ cestou „E 50“ siete 

medzinárodných cestných ťahov „E“. Úsek od križovatky s diaľnicou D1 po križovatku s cestou I/65 

v Žiari nad Hronom je hlavnou cestou triedy „B“ cestou „E 572“ siete medzinárodných cestných ťahov 

„E“. Okrem toho plní cesta I/9  aj jedinečnú úlohu vnútroštátneho cestného spojenia oblasti stredného 

Považia s horným Ponitrím a stredným Pohroním, pričom na ňu nadväzuje aj ostatná cestná sieť, 

z ktorej dominantnou je cesta II/507 ako ďalšia z cestných komunikácií vedená Považím v smere 

sever – juh. 

V súčasnej dobe je automobilová doprava vedená po existujúcej ceste I/9, ktorá svojimi technickými 

parametrami v najbližšej dobe v niektorých úsekoch nevyhovie očakávanému výhľadovému 

dopravnému zaťaženiu. Cesta I/9 na viacerých úsekoch vedie priamo alebo v tesnom dotyku 

s existujúcou zástavbou, čo výrazne znižuje úžitkové parametre tejto komunikácie a vyvoláva potrebu 

vybudovať novú komunikáciu vyššej triedy – rýchlostnú cestu. 

Účelom predmetnej stavby je vybudovanie kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie 

- rýchlostnej cesty v plnom profile kategórie R24,5/120 v optimálnej trase z hľadiska plynulej 

a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky rýchlostnej cesty na obyvateľstvo 

a prírodné prostredie. 

 

3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

Posúdenie hlukových pomerov je spracované pre výhľadové obdobie roku 2025, 2035 a 2045 (na 

základe podkladov od projektanta) v zmysle: 

- 355 ZÁKONA z 21. júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

- VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 

na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Zverejnená v Zbierke zákonov 

pod č. 549/2007 v znení VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 

237/2009 Z. z., 

- TP 03/2013 MDVRR SR – Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po cestných 

komunikáciách 
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-  TP 15/2011 MDVRR SR – Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie 

Hluková štúdia sa zaoberá hlukovými pomermi v okolí navrhovanej stavby „Rýchlostná cesta 

R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná“ pre výhľadový 10-ty rok od predpokladaného uvedenia do 

prevádzky, teda pre rok 2035. Cieľom hlukovej štúdie je v prípade nesplnenia prípustných hodnôt 

určujúcich veličín hluku vo vonkajších priestoroch chráneného územia a chránených objektov 

navrhnúť a optimalizovať protihlukové opatrenia tak, aby boli splnené legislatívne požiadavky s cieľom 

znížiť hlukovú záťaž obyvateľov z cestnej dopravy. 

 

3.1. PODKLADY  

Podklady dodané objednávateľom: 

 Sprievodná správa (dodané projektantom R – projekt, v rámci aktuálneho stupňa PD v roku 
2018) 

 Dopravno – inžinierske podklady (Rýchlostná cesta R2 – Profilový dopravný prieskum – výkon 
a vyhodnotenie, október 2018, Profix – dodané projektantom R – projekt, v rámci aktuálneho 
stupňa PD v roku 2018) 

 Situácia stavby, technické riešenie stavby (dodané projektantom R – projekt, v rámci 
aktuálneho stupňa PD v roku 2018) 

 
Použité dátové podklady: 
 

 3D digitálny model trasy a hrany terénu vrátané križovatiek a cesty I/9 (R – projekt, 2018) 

 Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 

 ZB GIS – geografický informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 

 Portál IS MCS – geografický informačný systém Slovenskej správy ciest 
 
 
 

3.2. POPIS ÚZEMIA A DOPRAVNÉHO RIEŠENIA  

 

Predmetná stavba rýchlostnej cesty R2 je v súlade so stratégiou rozvoja Slovenska. Súlad 

s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je viazaná zabezpečuje MDVRR SR. 

Predmetná stavba rýchlostnej cesty R2 je v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska 

a s koncepciou rozvoja cestnej a diaľničnej siete SR. 

V spracovanom materiáli je dokumentovaná rýchlostná cesta R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná. 

Začiatok úseku rýchlostnej cesty R2 km 0,000 000 sa nachádza v križovatke diaľnice D1 a cesty I/9 - 

MÚK Chocholná, následne sa trasa rýchlostnej cesty odkláňa južným smerom od s vynúteným 

prechodom riedko zastavaným územím obce v katastri Veľké Bierovce, ďalej prechádza obcou 

Trenčianske Stankovce (k.ú. Sedličná) v koridore existujúcej cesty I/9 s prevažujúcou zástavbou 

južným smerom od cesty I/9 a úzkou prielukou voči severne vybudovanej priemyselnej zóne (Valliant 

Group, Europin). Nevyhnutným dôsledkom trasovania rýchlostnej cesty v tomto úseku bola jej 

preložka, navyše spojená s preložkou ciest III/050267 a III/507019. Následné trasovanie rýchlostnej 

cesty R2 v katastri obce Trenčianske Stankovce je dôsledkom logickej snahy o presun dopravnej 
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tepny do koridoru vzdialeného od obytnej zástavby, s vybudovaním vzájomného komunikačného 

prepojenia rýchlostnej cesty a privádzača v smere na Trenčín v odsadenej polohe, s možnosťou 

samostatného riešenia komunikačného prepojenia ciest I/9 a II/507 prestavbou existujúcej križovatky 

na okružnú (v rámci samostatnej projektovej dokumentácie). Koniec predmetného úseku rýchlostnej 

cesty R2 je za MUK Trenčianska Turná. 

Predpokladaná dĺžka úseku – 6,070 000. 

 
Hluková štúdia je posudzovaná pre: 
  

 Súčasný stav v roku 2018 

 Nulový variant bez realizácie rýchlostnej cesty R2 pre rok 2025 

 Stav s realizáciou rýchlostnej cesty R2 pre rok uvedenia do prevádzky 2025 

 Nulový variant bez realizácie rýchlostnej cesty R2 pre rok 2035 

 Stav s realizáciou rýchlostnej cesty R2 pre rok 2035 

 Nulový variant bez realizácie rýchlostnej cesty R2 pre rok 2045 

 Stav s realizáciou rýchlostnej cesty R2 pre rok 2045 

 Nulový variant bez realizácie investície a stav s realizáciou rýchlostnej cesty R2, zohľadnenie 

synergických vplyvov cestných komunikácií v lokalite na hlukovú situáciu pre rok 2035  

 
 

4. CHRÁNENÉ MIESTA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA 

Vonkajšie obytné prostredie po pravej aj ľavej ( v smere rastúcej hodnoty staničenia úseku rýchlostnej 

cesty R2) strane predmetnej stavby bude exponované dopravným hlukom. 

Tabuľka č.1: Boli vytypované tieto kritické výpočtové body v území pre výšku 1,5 m nad terénom na 

hranici obývaného územia resp. 1,5 m nad úrovňou príslušného nadzemného podlažia vo vzd. 2 m od 

príslušnej fasády chráneného objektu (viď prílohy č.2 až 7):  

   Súradnice  

Výpočtový bod pre S-JTSK výška nad 

Variant 0 X Y terénom /m 

VB1a, Bytový dom č. 268, 3-oj podlažný, úroveň 2.NP -503398,1 -1208317,1 4,5 

VB1b, Bytový dom č. 268, 3-oj podlažný, úroveň 3.NP -503398,1 -1208317,1 7,5 

VB2, Rodinný dom č.41, jednopodlažný -502199,2 -1208762,0 1,5 

VB3, Rodinný dom č.281, dvojpodlažný, úroveň 2.NP -502146,3 -1208745,0 4,5 

VB4, dom č.211, budova Slovenského vodohospodárskeho 

podniku („iná budova“), dvojpodlažný, úroveň 2.NP 

-501786,1 -1208929,5 4,5 

VB5, bytový dom č.498, 4-oj podlažný, úroveň 4.NP -501376,6 -1209293,2 10,5 

VB6, Rodinný dom č.22, dvojpodlažný, úroveň 2.NP -501065,2 -1209166,0 4,5 

VB7, Rodinný dom č.21, jednopodlažný -501026,8 -1209184,6 1,5 

VB8, Rodinný dom č.2091, dvojpodlažný, úroveň 2.NP -500670,7 -1209659,4 4,5 
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VB9, Rodinný dom č.848, dvojpodlažný, úroveň 2.NP -498643,1 -1209471,8 4,5 

VB10, Rodinný dom č.135, dvojpodlažný, úroveň 2.NP -498427,2 -1209786,6 4,5 

Pre obytné budovy sú prípustné hodnoty stanovené pre všetky referenčné intervaly dňa (denný, 

večerný a nočný). Na administratívu, zdravotné strediská, školy sa vzťahujú prípustné hodnoty len pre 

čas využívania objektov. 

5. PREDIKCIA EKVIVALENTNÝCH HLADÍN HLUKU V DOTKNUTOM 

ÚZEMÍ 

5.1. SÚČASNÝ STAV 

Meranie súčasného stavu a kalibrácia použitého 3D matematického modelu 

Dominantným zdrojom hluku v okolí plánovanej investície je cestná doprava po existujúcej ceste I/9. 

Meranie súčasného stavu hluku 

Bolo vykonané vzorkovacie meranie súčasného stavu hluku v predmetnej lokalite z dopravného 

zaťaženia jestvujúcej cestnej dopravy za účelom kalibrácie vytvoreného predikčného 3D 

matematického modelu dotknutého územia. Meranie sa uskutočnilo v zmysle STN ISO 1996-2 

s výškou mikrofónu 4 m nad úrovňou terénu, v pracovný deň 6.9.2018 v čase medzi 03:00 hodinou a 

09:00 hodinou. V čase merania sa uskutočnilo sčítavanie dopravnej intenzity na predmetnom úseku 

cesty I/9.  

Poloha MB1 – 4,0 m nad povrchom terénu, vo vzdialenosti 90 m od okraja cesty I/9 na hranici 

zastavaného územia,  zemepisné súradnice 48°50'51.04"S a 18° 1'11.43"V. Komunikácia je v mieste 

merania široká 8 m pokrytá asfaltom, panelový podklad. Poloha meracieho bodu je zobrazená na obr. 

č.1. 

Meteorologické podmienky počas merania: 

Teplota vzduchu v priebehu merania:  12 
o
C až 15,9 

o
C  

Rýchlosť prúdenia vzduchu: bezvetrie  až 0,3 m.s-1,
 severovýchodný smer 

Relatívna vlhkosť vzduchu:                               85% až 90% 

Oblačnosť: 0/8 až 1/8 (0/8 – jasno, 8/8 – zamračené) 

 

Rýchlosť automobilov na miestnych komunikáciách prevažne 70 až 90 km/h. Najvyššia povolená 

rýchlosť na tomto úseku cesty je 90 km/h. 
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Obr.č.1 Poloha meracieho bodu (zdroj Google Earth) 

 

Výsledky merania: 
Namerané hladiny z pozemnej dopravy a intenzity dopravy sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách 

Tabuľka č.2: Namerané ekvivalentné hladiny A zvuku v bode MB1, len cestná doprava  

Dátum Čas 

Namerané hodnoty 

T 
LAeq,1h 

[dB] 

LA99,T   

[dB] 

LA95,T   

[dB] 

LA50,T   

[dB] 

LA5,T   

[dB] 

LA1.0,T   

[dB] 

6.9.2018 

03-04 0:50 51,2 33,5 34,6 42,0 58,7 63,0 

04-05 1:00 51,5 34,0 35,4 45,0 58,7 62,3 

05-06 1:00 54,6 40,7 43,3 51,1 60,6 63,8 

06-07 1:00 56,3 44,7 47,2 53,8 61,5 64,5 

07-08 1:00 56,3 45,7 47,4 54,1 61,5 64,0 

08-09 0:55 56,8 43,5 45,6 53,9 61,9 65,6 

Tabuľka č. 3:  Napočítané dopravné intenzity na sledovanom úseku ciest: 

Čas 

 

Čas 

 

OA NA Spolu OA NA Spolu 

03-04 39 45 84 06-07 554 152 706 

04-05 62 48 110 07-08 738 129 867 

05-06 339 87 426 08-09 654 150 804 

K nameraným hodnotám je potrebné pripočítať rozšírenú neistotu merania U = 2,0 dB (pre k=2). 
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Z dodaných podkladov bol vytvorený 3D matematický model územia v programovom prostredí 

CadnaA. Následne bol takto vytvorený model kalibrovaný na základe vykonaného merania. 

Tabuľka č.4 porovnanie hodnôt získaných z merania a vypočítaných hodnôt ekvivalentných hladín 

A akustického tlaku v jednotlivých referenčných časových intervaloch dňa 

Miesto ekvivaletné hladiny A akustického tlaku Rozdiel 

  Namerané vypočítané Hladín ΔL 
MB1 LAeq,d  [dB] 56,5 57,6 1,1 

 LAeq,n  [dB] 52,7 53,9 1,2 

Na základe uvedeného rozdielu medzi nameranou hodnotou pre referenčné intervaly dňa deň/noc 

a hodnotou získanou výpočtom v uspokojivom intervale do 2,0 dB, je možné konštatovať, že je 

zaistená dostatočná presnosť výsledkov predikcie vzhľadom na reálnu situáciu. 

Súčasný stav dopravy v lokalite plánovanej stavby je daný dopravnými intenzitami poskytnutými 

objednávateľom. 

Tabuľka č.5 -  Intenzity dopravy pre rok  2018  

Cesta (kód úseku) Stručný popis úseku 
Spolu 

voz./24h OA/24h NA/24h 

I/9 (80027) Od kr. s D1 po kr. s cestou II/507 v Trenč. Turnej 12 377 10 367 2 010 

I/9 (80026) Za kr. II/507 v Trenč. Turnej smer Mních. Lehota 14 966 12 847 2 119 

II/507 (82250) Trenčianske Stankovce 5 621 5 447 174 

II/507 (81820) Trenčianska Turná 13 207 12 507 700 

 

Tabuľka č.6 VB – zvolené výpočtové body – chránené miesta vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 2 

m od príslušnej fasády obytného domu a vo výške 1,5 m nad úrovňou príslušného podlažia – 

súčasný stav rok 2018   

       

označenie 

Súradnice S-JTSK 

X/Y 

Výška nad 
terénom 

LAeq,D v  dB LAeq,V v  dB LAeq,N  v  dB 

VB1a -503398,1 / -1208317,1 4,5 m 56,3 54,5 51,9 

VB1b -503398,1 / -1208317,1 7,5 m 57,1 55,0 52,1 

VB2 -502199,2 / -1208762,0 1,5 m 62,9 61,0 58,2 

VB3 -502146,3 / -1208745,0 4,5 m 63,8 61,4 58,3 

VB4 -501786,1 / -1208929,5 4,5 m 69,7 67,2 63,8 

VB5 -501376,6 /  -1209293,2 10,5 m 57,4 55,8 53,0 

VB6 -501065,2 / -1209166,0 4,5 m 64,4 62,0 58,7 

VB7 -501026,8 / -1209184,6 1,5 m 61,5 59,6 56,7 

VB8 -500670,7 / -1209659,4 4,5 m 50,7 49,4 46,7 

VB9 -498643,1 / -1209471,8 4,5 m 63,4 61,0 57,6 

VB10 -498427,2 / -1209786,6 4,5 m 50,0 48,7 46,1 

K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB. 

Súčasný stav predstavuje existujúcu cestnú sieť, zaťaženú súčasným dopravným zaťažením a to 

najmä po ceste I/9 a II/507. V zmysle metodiky NMPB-Cesty-96 sú pre posúdenie voči prípustným 
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hladinám A hluku kritické nočné hladiny hluku z dopravy. Výpočet ekvivalentných hladín hluku bol 

vykonaný pre pohltivý terén a rýchlosť dopravy 40 až 90 km.h
-1

pre jestvujúcu cestnú sieť v závislosti 

od úseku cesty, v programovom prostredí Cadna A 4.3 metódou NMPB Routes 96 a vo výške 4 m nad 

úrovňou terénu. Predikcia bola uskutočnená pre „priaznivé“ meteorologické podmienky. Vo výpočte sú 

zohľadnené odrazy 1. rádu.  

Súčasný stav - dopravné intenzity v nočnom čase 22:00 - 6:00 hod. spôsobia, že nočné ekv. 

hladiny A akustického tlaku sú nižšie oproti denným o 3,9 až 5,9 dB a večerné ekv. hladiny A 

akustického tlaku sú nižšie oproti denným o 1,3 až 2,5 dB. Z výpočtov šírenia zvuku vyplýva, že 

územie je v noci vo vyššej miere (voči PH) exponované ekv. hladinami A hluku.  

 

 

5.2. NULOVÝ VARIANT – STAV BEZ REALIZÁCIE INVESTÍCIE PRE 

VÝHĽADOVÉ ROKY 2025, 2035 a 2045 

 

Nulový stav, alebo stav bez realizácie investície, znamená stav vo výhľadovom období, kedy 

pripravovaná investícia nebude zrealizovaná. Doprava sa bude realizovať na existujúcej cestnej sieti 

teda hlavne cestných komunikáciách I/9 a II/507.  

V posudzovanom vonkajšom prostredí boli vypočítané ekvivalentné hladiny A zvuku pre referenčný 

denný, večerný a nočný čas z dopravy po existujúcich úsekoch ciest I/9 a II/507 pre nulový variant – 

stav bez realizácie plánovanej investície. 

V zmysle metodiky NMPB-Cesty-96 sú pre posúdenie voči prípustným hladinám A hluku kritické 

nočné hladiny hluku z dopravy. Výpočet ekvivalentných hladín hluku bol vykonaný pre pohltivý terén a 

rýchlosť dopravy 40 až 90 km.h
-1

 v závislosti od úseku ciest I/9 a II/507 a 120/90 km.h
-1

 (OA/NA) pre 

úsek diaľnice D1 v programovom prostredí CADNA A ver. 4.3 metódou NMPB Routes 96 a vo výške 4 

m nad úrovňou terénu. Predikcia bola uskutočnená pre „priaznivé“ meteorologické podmienky. Vo 

výpočte sú zohľadnené odrazy 1. rádu.  

Intenzity dopravného zaťaženia predmetných úsekov ciest I/9 a II/507 pre výhľadové roky 2025, 2035 

a 2045 pre stav bez realizácie investície pre nulový variant dodané objednávateľom sú uvedené 

v prílohe č.1a.  

V roku 2025 pre stav bez realizácie plánovanej investície – výhľadové dopravné intenzity v nočnom 

čase 22:00 - 6:00 hod. spôsobia, že nočné ekv. hladiny A akustického tlaku v okolí ciest I/9 a II/507 

budú nižšie oproti denným o 3,7 až 6,0 dB a večerné ekv. hladiny A akustického tlaku budú nižšie 

oproti denným o 1,4 až 2,9 dB. Z výpočtov šírenia zvuku vyplýva, že územie bude v noci vo vyššej 

miere (voči PH) exponované ekv. hladinami A hluku.  
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Pre rok 2035 stav bez realizácie plánovanej investície výhľadové dopravné intenzity pre predmetné 

úseky ciest I/9 a II/507 uvádzané v prílohe č.1a  spôsobia zvýšenie výsledných predikovaných 

ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy po riešených úsekoch ciest v posudzovanom 

území v dennom, večernom a nočnom čase približne o 0,3 až 0,6 dB oproti roku 2025.  

Pre rok 2045 stav bez realizácie plánovanej investície výhľadové dopravné intenzity pre predmetné 

úseky ciest I/9, II/507 a D1 a  uvádzané v prílohe č.1a  spôsobia zvýšenie výsledných predikovaných 

ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy po riešených úsekoch ciest v posudzovanom 

území v dennom, večernom a nočnom čase približne o 0,3 až 0,6 dB oproti roku 2035.  

Tabuľka č.7 VB – zvolené výpočtové body – chránené miesta vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 2 

m od príslušnej fasády obytného domu a vo výške 1,5 m nad úrovňou príslušného podlažia – 

NULOVÝ VARIANT- stav rok 2025, 2035 a 2045  

   2025 2025 2035 2035 2045 2045 

označenie 

Výška 
nad 

terénom 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  dB LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  dB 

VB1a 4,5 m 57,5 / 55,7 53,3 57,9 / 56,1 53,7 58,4 / 56,6 54,2 

VB1b 7,5 m 58,4 / 56,2 53,6 58,8 / 56,6 53,9 59,3 / 57,1 54,5 

VB2 1,5 m 64,3 / 62,3 59,7 64,7 / 62,7 60,1 65,2 / 63,2 60,6 

VB3 4,5 m 65,0 / 62,7 59,8 65,5 / 63,1 60,2 66,0 / 63,6 60,7 

VB4 4,5 m 71,1 / 68,4 65,3 71,5 / 68,8 65,7 72,0 / 69,3 66,2 

VB5 10,5 m 58,7 / 57,0 54,6 59,1 / 57,4 55,0 59,6 / 57,9 55,5 

VB6 4,5 m 65,7 / 63,2 60,2 66,1 / 63,6 60,6 66,7 / 64,2 61,1 

VB7 1,5 m 62,8 / 60,8 58,2 63,2 / 61,2 58,6 63,7 / 61,7 59,1 

VB8 4,5 m 52,0 / 50,6 48,3 52,5 / 51,0 48,7 52,9 / 51,4 49,1 

VB9 4,5 m 65,4 / 62,5 59,4 65,7 / 62,9 59,7 66,3 / 63,4 60,2 

VB10 4,5 m 51,0 / 49,5 47,3 51,5 / 50,1 47,8 51,9 / 50,4 48,2 

 K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB. 

 

 

5.3. STAV S REALIZÁCIOU INVESTÍCIE PRE VÝHĽADOVÉ ROKY 2025, 2035 

a 2045 

Stav s realizáciou investície znamená stav vo výhľadovom období, kedy pripravovaná investícia bude 

zrealizovaná a prevažnú časť dopravy najmä tranzitnej prevezme novovybudovaná rýchlostná cesta 

R2.  

V posudzovanom vonkajšom prostredí boli vypočítané ekvivalentné hladiny A zvuku pre referenčný 

denný, večerný a nočný čas z dopravy plánovaného úseku rýchlostnej cesty R2  - stav s realizáciou 

plánovanej investície rýchlostnej cesty R2 a bol zohľadnený aj synergický po existujúcich úsekoch 

ciest I/9, II/507. 



Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná 

Časť: Hluková štúdia   

 

12 z 24                                                                                                        Hluková štúdia č. 472/2018 

V zmysle metodiky NMPB-Cesty-96 sú pre posúdenie voči prípustným hladinám A hluku kritické 

nočné hladiny hluku z dopravy. Výpočet ekvivalentných hladín hluku bol vykonaný pre pohltivý terén 

rýchlosť dopravy 120/90 km.h
-1

 pre R2 v programovom prostredí CADNA A ver. 4.3 metódou NMPB-

Cesty-96 a vo výške 4 m nad úrovňou terénu. Predikcia bola uskutočnená pre „priaznivé“ 

meteorologické podmienky. Vo výpočte sú zohľadnené odrazy 1. rádu.  

Intenzity dopravného zaťaženia predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 a s križovatiek ako aj 

jestvujúcich úsekov ciest I/9, II/507 a diaľnice D1 pre roky 2025, 2035 a 2045 – variant s realizáciou 
investície sú uvedené v prílohe č.1b. 

V roku 2035 dopravné intenzity plánovanej investície v nočnom čase 22:00 - 6:00 hod. spôsobia, že 

nočné ekv. hladiny A akustického tlaku emitované rýchlostnou cestou R2 na jednotlivých úsekoch 

budú nižšie oproti denným o 4,7 až 6,4 dB a večerné ekv. hladiny A akustického tlaku budú nižšie 

oproti denným približne o 1,2 až 2,8 dB. . Pre rok 2035 stav s realizáciou plánovanej investície 

výhľadové dopravné intenzity pre predmetnú stavbu spôsobia zvýšenie výsledných predikovaných 

ekvivalentných hladín A akustického tlaku z dopravy po riešenom úseku plánovanej investície 

v posudzovanom území v dennom, večernom a nočnom čase približne o 0,3 až 0,6 dB oproti roku 

2025.  

Z výpočtov šírenia zvuku vyplýva, že územie bude v noci vo vyššej miere (voči PH) exponované ekv. 

hladinami A hluku.  

Pre rok 2045 stav s realizáciou plánovanej investície výhľadové dopravné intenzity pre predmetný 

úsek plánovanej investície spôsobia zvýšenie výsledných predikovaných ekvivalentných hladín 

A akustického tlaku z dopravy po riešenom úseku rýchlostnej cesty R2 v posudzovanom území 

v dennom, večernom a nočnom čase približne o 0,4 až 0,6 dB oproti roku 2035 . 

Tabuľka č.8 VB – zvolené výpočtové body – chránené miesta vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 2 

m od príslušnej fasády obytného domu a vo výške 1,5 m nad úrovňou príslušného podlažia –

VARIANT s realizáciou úseku rýchlostnej cesty R2 - stav rok 2025, 2035 a 2045, hluk len 

z predmetnej stavby R2 

   2025 2025 2035 2035 2045 2045 

označenie 

Výška nad 
terénom 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

VB1a 4,5 m 61,9 / 59,7  57,3 62,3 / 60,1 57,6 62,5 / 60,4 57,9 

VB1b 7,5 m 62,8 / 60,6 58,0 63,2 / 61,0 58,3 63,5 / 61,3 58,7 

VB2 1,5 m 53,3 / 52,2 49,9 53,7 / 52,6 50,2 54,2 / 53,1 50,8 

VB3 4,5 m 56,7 / 55,4 53,0 57,1 / 55,8 53,3 57,7 / 56,3  53,9 

VB4 4,5 m 62,7 / 60,7 57,8 63,1 / 61,1 58,1 63,7 / 61,6 58,7 

VB5 10,5 m 54,4 / 53,0  50,6 54,8 / 53,5 50,9 55,4 / 54,0 51,5 

VB6 4,5 m 60,8 / 58,8 55,9 61,2 / 59,2 56,2 61,8 / 59,8 56,8 

VB7 1,5 m 58,0 / 56,5 54,0 58,4 / 57,0 54,3 58,9 / 57,5 54,9 

VB8 4,5 m 54,6 / 52,8 50,2 55,0 / 53,3 50,5 55,5 / 53,8 51,1 

VB9 4,5 m 48,6 / 47,4 45,0 49,0 / 47,9 45,4 49,3 / 48,4 45,9 
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VB10 4,5 m 54,2 / 52,6 50,2 54,7 / 53,1 50,8 55,0 / 53,5 51,1 

K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke ako aj  v prílohe č. 4 je potrebné pripočítať neistotu predikcie U 

= +2 dB. 

 

Tabuľka č.9 VB – zvolené výpočtové body – chránené miesta vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 2 
m od príslušnej fasády obytného domu a vo výške 1,5 m nad úrovňou príslušného podlažia –
VARIANT s realizáciou úseku rýchlostnej cesty R2 - stav rok 2025, 2035 a 2045, celkový hluk 
z cestnej dopravy (R2, I/9, II/507,D1) 

   2025 2025 2035 2035 2045 2045 

označenie 

Výška nad 
terénom 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

LAeq,D/V  v  dB LAeq,N  v  

dB 

VB1a 4,5 m 61,9 / 59,9 57,4 62,3 / 60,3  57,7 62,6 / 60,6 58,0 

VB1b 7,5 m 62,9 / 60,7  58,1 63,3 / 61,1 58,4 63,6 / 61,5 58,8 

VB2 1,5 m 56,6 / 55,2 52,8 57,1 / 55,7 53,2 57,6 / 56,2 53,8 

VB3 4,5 m 58,9 / 57,3  54,8 59,3 / 57,8 55,1 59,8 / 58,3 55,7 

VB4 4,5 m 64,7 / 62,6 59,5 65,1 / 63,0 59,9 65,6 / 63,5 60,4 

VB5 10,5 m 55,2 / 53,8 51,3 55,6 / 54,2 51,7 56,1 / 54,7 52,2 

VB6 4,5 m 61,4 / 59,4 56,5 61,9 / 59,9 56,8 62,4 / 60,4 57,4 

VB7 1,5 m 59,0 / 57,5  54,8 59,4 / 57,8 55,1 59,9 / 58,4 55,7 

VB8 4,5 m 55,1 / 53,3 50,6 55,5 / 53,8 51,0 56,0 / 54,3  51,5 

VB9 4,5 m 61,4 / 58,1 54,3 61,7 / 58,5 54,7 62,1 / 58,9 55,1 

VB10 4,5 m 54,4 / 52,9 50,5 54,9 / 53,3 50,9 55,4 / 53,8 51,4 

K hodnotám LAeq uvádzaným v tabuľke je potrebné pripočítať neistotu predikcie U = +2 dB. 

 

Hluk zo stavebnej činnosti 

Počas výstavby predmetnej investície možno očakávať zvýšenie hladín hluku spôsobenej činnosťou 

stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tento vplyv však bude obmedzený na priestor 

stavby a časovo obmedzený na dobu výstavby, predovšetkým v čase terénnych úprav a zemných 

prác.  

V zmysle vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hodiny a v sobotu od 

8:00 do 13:00 hodiny sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí stanovuje 

posudzovaná hodnota pripočítaním korekcie K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku 

v uvedených časových intervaloch. V týchto časových intervaloch sa neuplatňujú korekcie podľa 

tabuľky č.2 tejto vyhlášky. Preto sa odporúča zásobovanie stavby a hlučné operácie na stavbe 

vykonávať len v uvádzanom čase v rámci pracovnej zmeny. 

Okrem samotných stavebných mechanizmov bude okolie stavby zaťažované hlukom z dopravy 

stavebného materiálu. Odporúčame preto viesť trasy dopravy tak, aby sa čo najviac vyhýbali 

zastavanému obytnému územiu. V prípade, že hluk z dopravy materiálu bude prekračovať prípustné 

hodnoty hluku stanovené vyhláškou MZ SR 549/2007 Z.z. je možné ho obmedziť zmenou dopravnej 
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trasy alebo obmedzením počtu prejazdov nákladných automobilov počas dňa resp. 24 hodín., resp. 

obmedzením rýchlostí pri prejazde v blízkosti obytných budov. Zníženie rýchlosti ako potenciálne 
dopravno – organizačné protihlukové opatrenie počas výstavby je možné len v prípade 

kladného stanoviska príslušného cestného správneho orgánu a dopravného inšpektorátu. 

Navrhujeme uskutočniť kontrolné merania hluku v rámci monitoringu hluku počas výstavby v najviac 

exponovaných miestach v čase výstavby predmetného úseku rýchlostnej cesty R2. V prípade 

prekročenia prípustných hodnôt hluku odporúčame prijať opatrenia na zabezpečenie ich dodržania. 

 

6. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

6.1. LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY 

Povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti ochrany zdravia pred hlukom  ukladá zákon NR SR 

č. 355/2007 Z. z. [4] . Podľa § 27 ods. 1 fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú 

alebo prevádzkujú zdroje hluku („prevádzkovateľ zdrojov hluku“), sú povinné  zabezpečiť, aby 

expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Prípustné 

hodnoty hluku sú stanovené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. [1].   

Na hodnotenie súladu posudzovaného zdroja hluku s požiadavkami zákona NR SR č.355/2007 Z. z. 

a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. sa použijú stanovené posudzované hodnoty, ktoré sa porovnajú s 

prípustnými hodnotami. Prípustné hodnoty sú v nižšie uvedenej tabuľke.  

Posudzovaná hodnota určujúcej veličiny je nameraná hodnota alebo z nameranej hodnoty odvodená 

hodnota určujúcej veličiny hluku zväčšená o hodnotu neistoty merania U a v prípade potreby upravená 

korekciami K definovaných vyhláškou MZ SR 549/2007 Z. z. a stanovená vzhľadom na referenčný 

časový interval deň (6.00 - 18.00), večer (18.00 - 22.00) a noc (22.00 - 6.00). V prípade predikcie 

hluku je to predpokladaná hodnota určujúcej veličiny vrátane príslušnej neistoty. 

Ochrana zdravia pred hlukom je zabezpečená, ak posudzované hodnoty hluku nie sú vyššie ako 

prípustné hodnoty.  

Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. sa obmedzila  platnosť prípustných hodnôt hluku  pre diaľnice, 

cesty I. a II. triedy a miestne komunikácie s hromadnou dopravou (kategória územia III) len do 

vzdialenosti 100 m od osi cesty.  Keďže toto obmedzenie spôsobilo výraznú zmenu prípustných 

hodnôt  hluku v okolí  ciest s intenzívnou dopravou oproti predchádzajúcim rokom a malo výrazný 

dopad na rozvoj cestnej siete,  bolo na jednom zo zasadnutí vlády SR v roku 2008 na návrh ministra 
dopravy uložené ministrovi zdravotníctva  novelizovať citovanú vyhlášku. Výsledkom uvedeného bolo 

zrušenie uvedeného obmedzenia kategórie územia III.  vzdialenosťou 100 m (Vyhláškou MZ SR č. 

237/2009 Z.z.). 
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Chránené územie úseku predmetného  úseku rýchlostnej cesty R2 je teda na základe v súčasnosti 

platnej legislatívy možné zaradiť pre potreby hodnotenia hluku vo vonkajšom prostredí do kategórie 

územia III podľa tabuľky č.1 prílohy vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z..   

Podľa § 27 odsek (2) zákona 355/2007 pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii 

dopravných stavieb hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 

prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení.  

Z týchto predpokladov sa vychádza pri návrhu protihlukových stien na stavbe „Rýchlostná cesta R2 
Križovatka D1 – Trenčianska Turná“. 
 

Príloha k vyhláške č. 549/2007 Z. z. 

HLUK VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ 
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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 iba 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 (napríklad školy 
počas vyučovania). 
 

HLUK VO VNÚTORNOM PROSTREDÍ BUDOV 

Pre hluk prenikajúci z vonkajšieho prostredia je určujúcou veličinou ekvivalentná hladina A zvuku LAeq 

v dB. 

 

Poznámky k tabuľke: 
a) Posudzovaná hodnota pre impulzový hluk, ktorý vzniká činnosťou osobných výťahov, sa stanovuje 
pripočítaním korekcie K= (-7) dB k LAmax pre noc. 
b) Prípustné hodnoty pre škôlky a jasle sa uplatňujú v čase ich používania. 
c) Posudzovaná hodnota pre hluk z dopravy v kategórii územia III podľa tabuľky č. 1 sa stanovuje 
pripočítaním korekcie K= (-5) dB k LAeq pre deň, večer a noc. 
d) Prípustné hodnoty platia pre hodnotenie podľa bodu 2.1 písm. a) a b). 
e) Prípustné hodnoty platia pre hodnotenie podľa bodu 2.1 písm. c). 
g) Prípustné hodnoty platia pri súčasnom zabezpečení ostatných vlastností chránenej miestnosti, napríklad 
vetranie, vykurovanie, osvetlenie. 

 

 

 



Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná 

Časť: Hluková štúdia   

 

17 z 24                                                                                                        Hluková štúdia č. 472/2018 

 

6.2. ZHODNOTENIE PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY 

 

Výsledné hodnoty predikovaných ekvivalentných hladín A akustického tlaku z predmetnej stavby 

v posudzovanom území v dennom, večernom a v nočnom čase prekračujú prípustné hodnoty 

určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 

Kritická bude pre obytné domy PH pre nočný čas, keďže nočné ekv. hladiny A hluku vo väčšej miere 

prekračujú 50 dB než denné hladiny hluku prekračujú 60 dB. Keď budú nočné ekv. hladiny A hluku 

spĺňať prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí, budú ich spĺňať aj denné a večerné hladiny 

hluku. 

Tabuľka č.10: Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na 

okraji obytného územia v okolí predmetnej cesty pre výhľadový rok 2035 – len R2 

        

Výpočtový 

bod  S-JTSK LAeq, D  LAeq, N LAeq, V 

 X Y v dB v dB v dB 

VB1a -503398,1 -1208317,1 64,3 59,6 62,1 

VB1b -503398,1 -1208317,1 65,2 60,3 63,0 

VB2 -502199,2 -1208762,0 55,7 52,2 54,6 

VB3 -502146,3 -1208745,0 59,1 55,3 57,8 

VB4 -501786,1 -1208929,5 65,1 60,1 63,1 

VB5 -501376,6 -1209293,2 56,8 52,9 55,5 

VB6 -501065,2 -1209166,0 63,2 58,2 61,2 

VB7 -501026,8 -1209184,6 60,4 56,3 59,0 

VB8 -500670,7 -1209659,4 57,0 52,5 55,3 

VB9 -498643,1 -1209471,8 51,0 47,4 49,9 

VB10 -498427,2 -1209786,6 56,7 52,7 55,1 

Hodnoty LAeq sú v tabuľke uvádzané vrátane neistoty predikcie U = +2 dB. 

Na úseku riešenej stavby rýchlostnej cesty R2 sú potrebné protihlukové opatrenia. 

 

7. NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ 
Stavebno – technické protihlukové opatrenia 

A, Protihlukové opatrenia na zdroji hluku 

Z opatrení na zdroji hluku ako vhodným na zníženie hlučnosti zdroja hluku je práve realizácia krytov, 

obrusných vrstiev a vozovky z materiálov, ktoré v interakcii s valením kolies cestných vozidiel generujú 
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1. Protihlukové steny nesmú rušiť alebo iným negatívnym spôsobom ovplyvňovať  rozhľadové pomery 
na cestnej komunikácii a rozhľadové pomery na prejazdoch.  
2. Vzhľadom k tomu, že PHS vytvára prekážku prúdenia vzduchu, PHS môže byť príčinou prerušenia 
voľného prúdenia vzduchu, čo môže na krátkom úseku spôsobiť náhlu zmenu dynamického tlaku pri 
zaťažení vetrom. Tieto nepriaznivé účinky je možné zmierniť vhodnou úpravou koncov PHS 
s postupným prechodom medzi voľným a chráneným úsekom cestnej komunikácie (v zmysle TP 051, 
MDVRR SR). 
3. Protihlukové steny na mostoch – základnou požiadavkou na voľbu materiálu protihlukových stien je 
ich malá hmotnosť, v odôvodnenom prípade priehľadnosť. Zohľadnením uvedeného sú PHS na 
mostoch max. výšky 4m a z odrazivých/priehľadných materiálov. 
 
 

7.1. VYHODNOTENIE ÚČINNOSTI PROTIHLUKOVÝCH OPATRENÍ 

Tabuľka č.12 Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na 

okraji obytného územia v okolí trasy predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke (len pre úsek R2 a súvisiace križovatkové vetvy). 

VB číslo 

r. 2035 

bez PHS 

LRAeqnoc /dB 

r. 2035 

s PHS 

LRAeqnoc /dB 

r. 2035 

zmena v dB 

VB1a 59,6 47,4 -11,7 

VB1b 60,3 49,5 -10,5 

VB2 52,2 41,6 -10,6 

VB3 55,3 48,4 -6,9 

VB4 60,1 49,0 -11,1 

VB5 52,9 49,2 -3,7 

VB6 58,2 48,7 -9,5 

VB7 56,3 47,7 -8,8 

VB8 52,5 47,2 -3,5 

VB9 47,4 45,7 -1,7 

VB10 52,7 49,4 -3,3 

Hodnoty LAeq sú v tabuľke uvádzané vrátane neistoty predikcie U = +2 dB. 

 

C, Protihlukové opatrenia na fasádach chránených budov 

Po realizácii navrhovaných protihlukových stien uvedených v tabuľke č.11 nebudú pre riešený úsek 

stavby rýchlostnej cesty R2 potrebné protihlukové opatrenia na fasádach chránených budov pre 

výhľadový rok 2035. 
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8. SYNERGIA CESTY I/9 A PLÁNOVANEJ RÝCHLOSTNEJ CESTY 
R2 

Výhľadovo bol pri návrhu protihlukových opatrení pre predmetnú stavbu uvažovaný aj synergický 

vplyv z hľadiska hlukovej situácie v okolí plánovanej rýchlostnej cesty R2, diaľnice D1 a úseku 

jestvujúcej cesty I/9 (v správe Slovenskej správy ciest), ktorej dopravné zaťaženie sa vplyvom 

výstavby predmetnej rýchlostnej cesty výhľadovo výrazne ovplyvní (to zn. zníži). Ako príklad je 

uvádzaná táto synergia v tab. č.13 pre rok 2035, ako 10-ty rok od predpokladaného roku uvedenia do 

prevádzky predmetného úseku rýchlostnej cesty R2. 

Tabuľka č.13 Hodnoty predikciou stanovených hladín hluku v jednotlivých výpočtových bodoch na 

okraji obytného územia v okolí trasy predmetného úseku rýchlostnej cesty R2 v jej rozsahu sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke pre rok 2035.  

VB číslo 

Variant 0/ 
bez real. R2 

LRAeqnoc /dB 

len R2 stav 

s real. 
R2LRAeqnoc 
/dB 

Spolu od I/9, 
R2, D1  

LRAeqnoc /dB 

len R2 s real. 
a s PHS pre 
R2 

LRAeqnoc /dB 

spolu od I/9, 
D1 a R2 
s PHS pre R2 

LRAeqnoc /dB 

spolu od I/9, D1 a R2 
s PHS pre R2 

a s PHS pre I/9* 

LRAeqnoc /dB 

Plus 55,7 59,6 59,7 47,4 47,6 47,6 

VB1b 55,9 60,3 60,4 49,5 49,8 49,8 

VB2 62,1 52,2 55,2 41,6 52,5 50,8 

VB3 62,2 55,3 57,1 48,4 53,8 52,2 

VB4 67,7 60,1 61,9 49,0 57,8 57,2 

VB5 57,0 52,9 53,7 49,2 49,6 49,6 

VB6 62,6 58,2 58,8 48,7 49,5 49,5 

VB7 60,6 56,3 57,1 47,7 48,6 48,6 

VB8 50,7 52,5 53,0 47,2 49,7 49,7 

VB9 61,7 47,4 56,7 45,7 53,2 48,3 

VB10 49,8 52,8 52,9 49,4 49,9 49,9 

Poznámky:  
- hodnoty v tabuľke sú uvedené so započítaním neistoty predikcie U = +2 dB 
- vo výške 1,5 m nad úrovňou terénu na hranici pozemkov prislúchajúcim k RD  pri VB6 a VB7 v miestach najviac 
exponovaných hlukom z R2 a I/9 budú po realizácii navrhovaných PHS dosiahnuté podlimitné hodnoty hluku (hodnoty 
zodpovedajúce situácii v poslednom stĺpci Tab. č.13 budú po započítaní neistoty predikcie ≤ 50 dB) 

* Slovenská správa ciest, ako prevádzkovateľ cestnej komunikácie I/9 zodpovedá za dodržiavanie 

prípustných hodnôt hluku z tejto komunikácie v zmysle platnej legislatívy. V roku 2016 bola v rámci 

projektovej dokumentácie pre plánovanú stavbu „rekonštrukcia cesty I/9 v úseku Chocholná – 

Mníchova Lehota“ s predpokladaným rokom uvedenia stavby do prevádzky v roku 2020. V rámci 

projektovej dokumentácie k tejto stavbe – rekonštrukcii dotknutého úseku cesty I/9 bola vypracovaná 

aj Hluková štúdia č. 380/2016 [14] (Inžinierske služby, Martin, ktorú nám poskytol investor NDS, a.s.), 

v rámci ktorej bol pôvodne navrhovaný potrebný rozsah protihlukových stien pri ceste I/9 projektantom 

zredukovaný a následne bol rozsah navrhovaných protihlukových opatrení doplnený o návrh opatrení 

na fasádach  chránených objektov (vyplývajúci zo skrátenia pôvodne navrhovaného rozsahu PHS). 

Návrh PHO pre cestnú komunikáciu v hlukovej štúdii č.380/2016 bol prevzatý do tejto štúdie s cieľom 

zhodnotiť možný výhľadový stav, že bude uskutočnená aj rekonštrukcia cesty I/9 s navrhovanými 
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protihlukovými opatreniami aj predmetný úsek rýchlostnej cesty R2 s navrhovanými protihlukovými 

opatreniami uvedenými v časti 7. Tejto možnej výhľadovej situácii zodpovedá posledný stĺpec v 

tabuľke č. 13. 

Podkladom k vypracovaniu návrhu protihlukových opatrení pre plánovanú stavbu - rekonštrukciu cesty 

I/9, bolo vedenie trasy plánovanej R2 ako aj riešenie križovatky Chocholná, prepojenie cesty I/9 

s Trenčianskymi Stankovcami ako aj križovatka MUK Trenčianska Turná v zmysle vtedy platnej 

projektovej dokumentácie (rok 2016). Tá ale nezodpovedá projektovej dokumentácii spracovávanej 

v súčasnosti, čo vedie k nasledujúcim záverom: 

1. Pri výpočtových bodoch pred fasádami chránených obytných budov, kde ostane prekročenie 
PH noc cez 50 dB (v zmysle tab. č.13 posledného stĺpca pre VB1 a VB2, ako aj pre ďalšie RD  
v zmysle [14]) – boli navrhnuté opatrenia na fasádach pre zabezpečenie hodnôt 
ekvivalentných hladín A hluku v chránenom vnútornom prostredí pod limitnými hodnotami 
v zmysle Hš 380/2016 [14]. Pre VB3 pri objekte vedenom na katastri ako “iná” budova hluková 
štúdia č. 380/2016 [14] s návrhom opatrení pre ochranu vnútorného prostredia neuvažovala.  

2.  pôvodne navrhované PHS Pr1 a Pr2 v Hlukovej štúdii č. 380/2016 [14] pre cestu I/9 – by 

neboli potrebné. Návrh protihlukových opatrení bol riešený vzhľadom na stav na katastri 
nehnuteľností aktuálny v čase spracovania projektovej dokumentácie k rekonštrukcii úseku 
cesty I/9, z čoho vyplýva aj absencia návrhu PHS v Trenčianskej Turnej vľavo od cesty I/9 

v smere rastúceho staničenia, kde sa nachádzajú novostavby rodinných domov 
reprezentovaných najbližšími RD č. 2127, 2126 a 2126.  

3. V rámci stavby OK 4 (ktorá bude riešená samostatnou projektovou dokumentáciou) na konci 

Trenčianskej Turnej bude potrebné doriešiť návrh protihlukových opatrení pre túto stavbu v 

rámci príslušnej projektovej dokumentácie (vrátane návrhu protihlukových opatrení pre cestu 

I/9 pre RD č.135, ktorý je zo severnej strany ovplyvnený hlukom práve z tejto cestnej 

komunikácie a žiadnymi reálnymi opatreniami na úseku rýchlostnej cesty R2 trasovanej južne 
od RD č.135 nie je možné dosiahnuť splnenie prípustných hodnôt hluku na odvrátenej strane 
tohto RD, kde je dominantný vplyv hluku práve z cesty I/9 a budúcej OK 4, a pre tieto je 

potrebné riešiť návrh protihlukových stien/opatrení a to ich prevádzkovateľom – teda 

Slovenskou správou ciest). 

 

Veľká časť trasy existujúcich ciest v predmetnom úseku prechádza intravilánom obcí resp. okrajom 

zastavaného obytného územia týchto dotknutých obcí, kde sú chránené budovy prevažne 

v bezprostrednej blízkosti cesty, vjazdy k rodinným domom, ako aj k iným objektom sú priamo 

z cestných komunikácií. Protihlukové steny pre nulový variant by boli z uvedených dôvodov oveľa 

ťažšie realizovateľné resp. ich realizácia by bola obmedzená rôznymi faktormi (v takýchto prípadoch 

sú protihlukové steny často prerušované, v križovaniach s inými cestami investorom/projektantom 

skrátené resp. odstránené zahnutia protihlukových stien z dôvodu zachovania rozhľadových pomerov 

v križovatkách, čím protihlukové steny strácajú potrebnú účinnosť, ďalším problémom môže byť 

nedostatočné šírkové usporiadanie jestvujúcich cestných komunikácií a obmedzený priestor medzi 

cestnou komunikáciou a chránenými objektmi a pod.).  
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9. ZÁVER 

 

Povinnosti fyzických a právnických osôb v oblasti ochrany zdravia pred hlukom  ukladá zákon NR SR 

č. 355/2007 Z. z. [4] . Podľa § 27 ods. 1 fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú 

alebo prevádzkujú zdroje hluku („prevádzkovateľ zdrojov hluku“), sú povinné  zabezpečiť, aby 

expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty. Prípustné 

hodnoty hluku sú stanovené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. [1].   

Aj v zmysle uvedeného odseku samotný návrh protihlukových opatrení pre ostatné cestné 

komunikácie iných prevádzkovateľov nebol predmetom tejto hlukovej štúdie. 

 

Spracovaná hluková štúdia hodnotí predmetnú lokalitu pre nulový stav a stav s realizáciou plánovanej 

stavby „Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“ z hľadiska vývoja hlukových emisií 

pre výhľadový rok 2035.  

Trasa plánovanej rýchlostnej cesty R2 sa vzdiali od hranice obývaných oblastí (obce Veľké Bierovce 

a Trenčianska Turná) v porovnaní s trasou jestvujúcej cestnej komunikácie I/9 a preberie z nej 

približne 85% celkovej dopravy, najmä tranzitnú ako aj funkciu medzinárodného cestného ťahu, čo 

výrazne zlepší hlukovú situáciu v území v blízkosti cesty I/9. 

Pre predmetnú stavbu sú po jej realizácii navrhnuté potrebné protihlukové opatrenia pre splnenie 

prípustných hodnôt hluku v chránenom vonkajšom prostredí z tejto stavby. Pri návrhu protihlukových 

stien pre samotný úsek  rýchlostnej cesty R2 a súvisiace križovatkové vetvy tejto stavby bol 

zohľadnený aj synergický vplyv s dotknutým úsekom pôvodnej cesty I/9, ktorej prevádzkovateľom je 

Slovenská správa ciest, ako aj dotknutého úseku diaľnice D1 (v správe investora) v riešenom úseku 

a dosiahnutie výsledných hodnôt hluku v záujmovej lokalite pod limitnými hodnotami je podmienené 

realizáciou protihlukových opatrení aj pre ostatné cestné komunikácie ich prevádzkovateľmi tak, aby 

spolu spĺňali prípustné hodnoty hluku z zmysle vyhlášky [1]. Investor riešenej stavby v tejto štúdii 

spracoval aj možný variant v tom zmysle, že Slovenská správa ciest má vypracovanú dokumentáciu 

na rekonštrukciu dotknutého úseku  jestvujúceho úseku cesty I/9 vrátane príslušného návrhu 

protihlukových opatrení v rámci tejto rekonštrukcie [14]. Závery vyplývajúce z tejto možnej synergie sú 

prezentované v odseku č.8 a v prílohe č.7. 

Na základe výsledkov predikcie hluku vo vonkajšom prostredí v okolí plánovanej stavby „Rýchlostná 

cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná“ prezentovaných v tejto hlukovej štúdii je možné 

konštatovať, že z hľadiska hlukovej záťaže obyvateľstva je výhľadovo priaznivejší variant s realizáciou 

stavby.  
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355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

[8]   TP051 MDVRR SR – Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien,      August 2011 

[9]   TKP časť 29, MDVRR SR – Protihlukové clony, október 2010 

[10] TP052  MDVRR SR – Návrh a posúdenie protihlukových opatrení pre cestné komunikácie, August 

2011 

[11] TP066, MDVRR SR – Stanovenie hlukovej záťaže spôsobovanej dopravou po    cestných 

komunikáciách, október 2012 

[12] Odborné usmernenie č. OŽPaZ/5459/2005, Príloha č.1 Úpravy výpočtového postupu  NMPB 

Routes 96 a štandardu XP S 31-133 pre použitie v Slovenskej republike 

[13] STN 73 0532 Akustika, Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií, 
Požiadavky, január 2013 

 
[14] Hluková štúdia č. 380/2016 „Rekonštrukcia betónovej cesty Iú9 v úseku Chocholná – Mníchova 

Lehota – odstránenie havarijného stavu, august 2016. Spracovateľ hlukovej štúdie Inžinierske 
služby, spol. s r.o. Martin, pre objednávateľa Valbek, spol. s r.o., Bratislava. 

 

 










