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Anotace 

Cílem bakalářské práce je udělat přehled konstrukčních řešení již realizovaných 

projektů výstavby nízkých protihlukových clon, jejich efektivity a provedení analýzy 

možnosti realizace tohoto protihlukového opatření u tramvajové dopravy.  

V teoretické části práce jsou popsány vlastnosti zvuku, jeho šíření v prostoru, přes 

překážky a legislativa, týkající se hlukové zátěže. Dále se práce v této části zabývá dopravním 

hlukem, hlukem z kolejové dopravy a uplatněním nízkých protihlukových clon v Evropě.  

V praktické části práce byla v prostředí geografického informačního systému (GIS) 

provedena analýza výběru vhodných lokalit pro případnou možnou instalaci nízkých 

protihlukových clon, vzhledem k technickým a prostorovým možnostem jejich instalace 

a rovněž ve vztahu k expozici obyvatel s hlukovou zátěží. 

 

Klíčová slova: Zvuk, hluk, kolejová doprava, nízké protihlukové clony. 

Annotation 

Aim of this bachelor thesis is to make a list of construction solutions of already 

implemented projects for construction of low noise barriers, their effectiveness and 

an analysis of the possibilities of implementation of noise barrier measures for tram transport. 

The theoretical part describes the properties of sound its distribution in space, over 

obstacles and legislation concerning noise pollution. Furthermore the thesis in this section 

deals with traffic noise, noise from rail transport and application of low noise barriers 

in Europe. 

In the practical part of the thesis was done analysis of the selection of suitable sites for 

any possible installation of low noise barriers in a geographic information system (GIS), due 

to the technical and space requirements to installation and also in relation to population 

exposure to excessive noise pollution. 
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1 Úvod 

Zvuk je součástí každodenního života, běžným projevem přírodních jevů a aktivity 

člověka. Vnímání tohoto vjemu je pro nás jedním z nejbohatších informačních zdrojů 

a účinným poplašným systémem. Každý nežádoucí zvuk, který ruší, obtěžuje nebo poškozuje 

zdraví, označujeme jako hluk. Patří k nejrozšířenějším škodlivinám životního prostředí. Hluk 

vede ke zhoršení slyšení, které se projevuje poruchami koncentrace, slovního nedorozumění 

a vede až k problémům mezilidských vztahů. Stává se v posledních letech velkým 

problémem, a to z důvodu nebývalé akcelerace rozvoje průmyslu a dopravy. [1, 22] 

Ve své práci se zabývám problematikou zavádění nízkých protihlukových clon 

u kolejové tramvajové dopravy v Ostravě, která je významnou součástí veřejné hromadné 

dopravy. Je to ekologický, levný a nejvíce používaný způsob přepravy osob ve městě. Má 

však i nežádoucí účinky na člověka, a tím je hluk způsobený vzájemným působením 

tramvajové soupravy, kolejí a pražců. 

V teoretické části bakalářské práce jsem popsala zvuk a jeho vlastnosti. Dále 

nežádoucí účinky hluku na člověka, základní legislativu a příslušné limity pro dopravní 

hlukovou zátěž. V navazujícím tématu šíření hluku ve volném prostoru a přes překážky jsem 

se blíže zajímala odrazem, lomem a ohybem zvukového paprsku. Neméně důležitou částí je 

popis dopravního hluku, zejména hluku kolejového, v mém případě tramvajového. Další část 

se zabývá  popisem aktivního i pasivního protihlukového opatření. Poslední a nejrozsáhlejší 

kapitola teoretické části je věnovaná nízkým protihlukovým clonám, ve které mimo jiné 

popisuji již realizované kladné účinky protihlukových clon v jednotlivých státech Evropy.  

Praktická část této práce je zaměřena na výběr vhodných úseků pro možnou instalaci 

nízkých protihlukových clon v městské aglomeraci Ostrava. Analýza byla provedena 

v prostředí geografického informačního systému (GIS). Na základě technických 

a prostorových možností instalace protihlukových clon, míry hlukové zátěže a expozice 

obyvatel s nadměrnou hlukovou zátěží bylo vybráno výše zmíněným systémem 19 úseků 

v různých městských částech statutárního města Ostravy.  

Cílem této bakalářské práce je zjistit zda a na kolika z vybraných úseků tramvajové 

sítě má význam instalovat nízké protihlukové clony, aby bylo dosaženo snížení hlukové 

zátěže alespoň o 1 dB. V závěru práce jsem zhodnotila výsledky a navrhla řešení.   
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2 Základní pojmy a vlastnosti zvuku 

Zvuk můžeme definovat dvěma způsoby. Z fyzikálního hlediska je mechanickým 

vlněním hmotných částic, které se šíří prostředím. Z fyziologického hlediska je zvuk každý 

akustický podnět, který je schopen v lidském uchu vyvolat sluchový vjem. 

Zvuk se šíří v kapalinách, plynech i pevných látkách jako podélné nebo příčné 

akustické vlnění. Příčné vlnění v pevných látkách označujeme jako vibrace a podélné vlnění 

v kapalném nebo plynném prostředí jako zvuk. 

Frekvence f [Hz] 

Tato veličina vyjadřuje počet cyklů za sekundu. Její jednotkou je Hertz [Hz]. Člověk 

je schopen vnímat mechanické vlnění o frekvenci 16 – 20 000 Hz. Frekvenci pod 16 Hz 

nazýváme infrazvuk a frekvenci nad 20 000 Hz ultrazvuk (viz Obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1:  Sluchové pole, práh bolesti, práh slyšitelnosti, infrazvuk, ultrazvuk  [23] 
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Rychlost šíření zvukové vlny c [m·s
-1

] 

Tato rychlost je závislá na mnoha faktorech (např.: hustota prostředí nebo teplota). 

Ve vzduchu se zvuková vlna šíří rychlostí 343 m·s
-1

 při normálním atmosférickém tlaku 

a teplotě 20°C. Ve vláknitých materiálech nebo v pryži je rychlost šíření zvukové vlny 

podstatně pomalejší. Naopak v pevných látkách, včetně stavebních materiálů, se zvuk může 

šířit rychleji. Ve vakuu se zvuk nešíří vůbec. 

Vlnová délka λ [m] 

 Vyjadřuje vzdálenost mezi dvěma místy s nejvyšší hodnotou akustického tlaku. Vztah 

mezi vlnovou délkou λ [m] a frekvencí f [Hz] je definován podle rovnice: 

  
 

 
     [m]             (1) 

Při navrhování protihlukových opatření je důležité uvědomit si, že ve vzduchu je pro 

frekvenci 1000 Hz vlnová délka zvuku 0,34 m a pro 100 Hz už 3,45 m. 

Akustický tlak p [Pa] 

Je následkem změn tlaku vzduchu, zapříčiněných zvukovými vlnami. Akustický tlak 

je závislý na tlaku barometrickém. Hodnota barometrického tlaku je zhruba 100 000 Pa, 

zatímco akustický tlak se pohybuje v mnohem nižších řádech. Zdravý člověk vnímá akustický 

tlak od 2·10
-5

 Pa. Ve srovnání s barometrickým tlakem je to hodnota velmi nízká. Akustický 

tlak se v praxi mění o mnoho řádů, a proto je jeho vyjadřování v pascalech nepraktické. Byl 

zaveden pojem hladin jednotlivých akustických veličin. Jednotkou hladiny je decibel [dB]. 

Hladina akustického tlaku Lp [dB]  

Je definována vztahem: 

         
    

  
 
 

     [dB]          (2) 

Kde  Lp je hladina akustického tlaku  [dB],                                            

p(t) - střední kvadratická hodnota akustického tlaku  [Pa],                                            

 p0 - referenční akustický tlak; p0 = 20 μPa. 
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2.1 Hladiny hluku 

Hladiny dopravního hluku jsou proměnné a krom Lmax a Lmin z nich nejde vybrat 

žádnou jinou významnou charakteristickou hladinu. Z tohoto důvodu jsou definovány 

charakteristické hladiny: 

Ekvivalentní hladina hluku Leq [dB] 

Je základní veličinou, která popisuje a hodnotí zvukové pole. Její hodnota představuje 

průměrnou hladinu akustického tlaku pro určitou časovou expozici. Je dána vztahem: 

           
 

     
  

  

  
 

  

  
        [dB]   (3) 

Kde Leq - ekvivalentní hladina akustického tlaku  [dB] 

 p - okamžitý akustický tlak zvukového signál  [Pa] 

 po - referenční hodnota akustického tlaku  [2·10
-5 

Pa] 

     τ1 - začátek uvažovaného časového interval  [s] 

     τ2 - konec uvažovaného časového signálu  [s] 

 

Hladina hlukové expozice SEL 

          
 

  
  

  

  
 

  

  
        [dB]         (4) 

Kde LE -  hladina zvukové expozice   [dB] 

 p - okamžitý akustický tlak A zvukového signálu  [Pa] 

 p0 - referenční hodnota akustického tlaku  [2·10
-5 

Pa] 

  τ1 - začátek uvažovaného časového intervalu  [s] 

  τ2 - konec uvažovaného časového signál  [s] 

 τ0 - referenční časový interval  [1 s] 

 Tato hladina zvuku slouží k hodnocení diskrétních hlukových událostí. [1] 
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2.2 Sčítání hladin hluku 

Pokud na sluchový orgán nebo mikrofon současně dopadá více zvukových vln (zdrojů 

hluku) o hladinách intenzity L1 až Ln, tak se jejich akustické energie sčítají. Jestli jeden zdroj 

vydává hluk 50 dB a druhý 60 dB, výsledkem nebude 110 dB. Výsledná hladina hluku při 

současném působení dvou nebo více zdrojů je definována vztahem: 

            
  
   

        [dB]          (5) 

Kde  Li jsou hladiny hluku dílčích zdrojů   [dB]. 

  

Výsledná hladina hluku se zvýší o méně než 1 dB, pokud je rozdíl dvou hladin hluků 

větší než 6 dB. Jedná-li se o dva jiné dopravní prostředky (viz Obrázek 2), výsledná hladina 

hluku se zvýší velmi málo, a proto je výhodné seskupovat různé typy transportu 

do dopravních koridorů. 

  

 

Obrázek 2:  Sčítání hladin hluku  [26] 

  



15 

 

Jestliže současně působí více shodných zdrojů, lze výraz pro výslednou hladinu hluku 

zjednodušit na: 

                 [dB]           (6) 

Kde LZ je hladina hluku zdroje  [dB], 

 n - počet zdrojů. 

 Na obrázku je vidět, že při současném působení dvou stejných zdrojů je výsledná 

hladina hluku větší o 3 dB. [1, 3] 
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3 Účinky hluku na člověka 

Každý pozorovaný děj je třeba změřit, porovnat, utřídit a vyvodit závěry. Například 

u teploty je docela jednoduché určit hodnotu, která je pro lidský organismus nepříznivá. 

U hluku je to mnohem obtížnější. Z technického hlediska stačí proměřit definované fyzikální 

stavy, při sledování hlučnosti prostředí ze zdravotního hlediska musí být zavedena měřítka, 

která by udávala míru sluchového počitku nebo škodlivosti.  

Pro posuzování vlivu hluku na člověka byl vytvořen váhový filtr A, jehož útlumová 

charakteristika odpovídá citlivosti zdravého lidského ucha. Akustické veličiny měřené tímto 

filtrem jsou navíc označovány indexem A. Použití toho filtru je docela složité a je třeba mít 

k dispozici speciální software nebo přístroj. [1] 

Účinek hluku na člověka je určován jeho intenzitou (viz Tabulka 1). Lidé 

se v prostředí s velmi nízkou hladinou akustického tlaku A necítí dobře. Hodnoty kolem 

20 dB považují za hrobové ticho a 30 dB jako příjemné ticho. Hluk o intenzitě 65 dB a více 

hodnotí jako nepříjemný, který se začíná nepříznivě projevovat na jeho účincích. Při trvalém 

pobytu v prostorech s intenzitou akustického tlaku A nad 85 dB vznikají trvalé poruchy 

sluchu. Při 130 dB se vliv hluku mění na bolesti ve sluchovém orgánu. Při intenzitě okolo 

160 dB dochází k protržení bubínku. Nadměrný hluk je pro člověka nebezpečný, protože 

lidský organismus nemá žádné významnější obranné funkce proti působení akustických 

signálů. [1] 

Tabulka 1:  Hladiny hluku v běžném životě  [24] 

  
dB Příklady a vnímání člověkem 

0 práh slyšitelnosti 

20 hluboké ticho, bezvětří, akustické studio 

40 tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku 

60 běžný hovor 

80 velmi silná reprodukovaná hudba, vysavač v blízkosti 

90 silný hluk, jedoucí vlak 

110 velmi silný hluk, živá rocková hudba, kovárna kotlů 

130 práh bolestivosti 

140 akustické trauma, 10 m od startujícího proudového letadla 
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4 Legislativa 

Základní principy ochrany lidského zdraví před hlukem jsou zakotveny v zákoně 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v §30 - §34 tohoto zákona. Definuje 

hluk, jeho vznik a určuje, kdo je zodpovědný za dodržování hygienických limitů a jeho 

eliminaci.  

Následujícím důležitým předpisem je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V první části jsou vymezeny základní veličiny 

a pojmy. Další oddíl se zabývá hlukem na pracovišti, jeho typy, hygienickými limity a riziky 

hluku na zdraví zaměstnanců. Třetí část se týká hluku v chráněných vnitřních prostorech, 

ve venkovních prostorech staveb a ve venkovním prostoru. Ve čtvrté části se píše o vibracích 

na pracovišti. Udává přípustný expoziční limit vibrací, hygienický limit, průměrnou expozici, 

rizika vibrací na zdraví. Pátá část je zaměřena na vibrace v chráněných vnitřních prostorech 

staveb a na pracovištích. V šestém oddílu je popsán způsob měření a hodnocení hluku 

a vibrací. Na konci jsou uvedena závěrečná ustanovení a přílohy.  

Dopravního hluku se také týká vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku 

a vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování. 

Hlukem se zabývají i české technické normy. Je jich několik, a proto uvedu jen 

ČSN ISO 1996 Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí. [1, 18, 19] 

4.1 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovních prostorech staveb 

a ve venkovním prostoru 

V denním období se určují pro osm nejhlučnějších hodin. V nočním období se stanoví 

jen pro nejhlučnější hodinu. Dopravní, železniční i letecký hluk se stanoví pro celé denní 

a noční období (§34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.). Platné hygienické limity jsou uvedeny 

v NV 272/2011. Dle §12 odst. 3 tohoto nařízení se hygienický limit stanoví součtem základní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T (50 dB) a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 

prostoru a denní a noční době. Součástí tohoto nařízení je příloha č. 3, část A - Korekce 

pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb 

a v chráněném venkovním prostoru. [19] 
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5 Šíření hluku 

5.1 Šíření hluku v prostoru 

Pro navrhování protihlukových opatření je dobré vědět, jak se hluk šíří od zdroje. 

Ve volném prostoru bez překážek se hluk kolejové dopravy šíří zhruba podle Obrázku 3. 

 

Obrázek 3:  Tvar izofon hluku kolejové dopravy  [1] 

  

Hladina hluku se sníží z L1 na L2, zvětší-li se vzdálenost od zdroje z d1 na d2 podle 

vztahu: 

             
  

  
      [dB]          (7) 

Kde cd = 20 pro bodový zdroj jako je např. tramvaj z větší vzdálenosti (nad 100 m). Znamená to, že při 

zvětšení vzdálenosti od zdroje hluku na dvojnásobek poklesne hlučnost o 6 dB, ale pouze pro 

složky hluku s vlnovou délkou menší než je vzdálenost d1, d2. 

cd = 10 pro liniový zdroj jako je např. tramvaj z malé vzdálenosti. Znamená to, že při zvětšení 

vzdálenosti od zdroje hluku na dvojnásobek poklesne hlučnost o 3 dB, ale pouze pro složky hluku 

s vlnovou délkou menší než je vzdálenost d1, d2. Dále musí platit, že vzdálenosti d1, d2 bude 

menší, než je délka liniového zdroje. 

cd = 0 – 5 pro plošný zdroj jako je např. nádraží.  To znamená, že hlučnost v blízkém okolí téměř 

neklesá. Ve větší vzdálenosti od tohoto zdroje poklesne o 1 až 1,5 dB při zvětšení vzdálenosti od 

zdroje hluku na dvojnásobek. [1] 
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5.2 Šíření hluku přes překážky 

 Zvuk je mechanické vlnění a z toho důvodu se na něm uplatňují základní fyzikální 

zákony, jako je např. zákon zachování energie. Při šíření přímočarého hlukového paprsku 

může dojít k jeho ovlivnění: 

 vlivem odrazu od překážek, 

 lomem při přechodu z jednoho prostředí do jiného prostředí s odlišnými 

vlastnostmi, 

 ohybem v prostředí s měnícími fyzikálními vlastnostmi. 

5.2.1 Odraz a lom zvukového paprsku 

Při šíření hlukového paprsku proti překážce nastává odraz. Intenzita odražené vlny je 

ovlivněna zejména pohltivými vlastnostmi materiálu odrazné plochy a vlnovou délkou zvuku. 

Pokud se jedná o rovinnou plochu, která má podstatně větší rozměry, než je vlnová délka 

dopadající vlny, platí zákon odrazu. Tento zákon říká, že úhel odrazu se rovná úhlu dopadu 

(viz Obrázek 4). Následně odraz zvuku vyvolává před překážkou koncentraci zvukové 

energie, která se projevuje vzestupem akustického tlaku. 

Pokud zvukový paprsek postupuje do prostředí s jinými fyzikálními vlastnostmi, 

dochází k jeho lomu. Úhel lomu závisí na velikosti změny rychlosti šíření zvuku c v novém 

prostředí. [1,2] 

 

Obrázek 4:  Odraz a lom zvukového paprsku  [1] 
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5.2.2 Ohyb zvukového paprsku 

Ohyb zvukových paprsků je důsledkem fyzikálního zákona, kde si můžeme každé 

místo na hraně překážky představit jako nový zdroj vln. Složením všech jednotlivých účinků 

pak dostáváme změnu směru šíření – ohyb zvukových paprsků (viz Obrázek 5). Vzdálenost 

odchýlení zvukové vlny s od původního směru je závislá na vlnové délce zvuku a na délce 

překážky D. [1] 

 

Obrázek 5:  Ohyb zvukových paprsků  [1] 

Na zadním povrchu překážky vzniká akustický stín. Akustický tlak poklesne zhruba 

o tolik dB, o kolik se před překážkou zvýší. Tento pokles je také závislý na vlnové délce. 

Na Obrázku 6 je nejmenší velikost snížení akustického tlaku vyjádřena čísly 1 a největší 

čísly 4. [1] 

 

Obrázek 6:  Akustický stín za překážkou a) podélný řez, b) půdorys  [1] 
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6 Dopravní hluk 

Jedná se o časově proměnný hluk se spojitým proměnným spektrem. Dopravní hluk 

vždy klesá směrem k vyšším frekvencím. Vnímání jeho hlasitost závisí na několika faktorech:  

 rychlost vozidla, 

 mechanický výkon motoru, 

 režim práce motoru, 

 technický stav vozidla, 

 kvalita jízdní dráhy, 

 vzdálenost měřeného bodu od zdroje hluku. 

Šíření hluku je také ovlivněno: 

 povrchem a tvarem terénu, 

 umístěním umělých a přírodních překážek, 

 klimatickými podmínkami, 

 zdrojem hluku. 

Všechny pohybující se součásti vytvářejí nějaký hluk, a proto se dopravní hluk skládá 

z více dílčích hluků. Hluk je vyzařován nejen vozidlem, ale i jízdní dráhou jako vzdušný hluk. 

Jako vibrace působí na okolní stavby a může působit na jejich rozechvění nebo může způsobit 

sekundární hluk rozkmitáním plošných prvků. [1,4] 
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7 Hluk z kolejové dopravy 

Kolejová doprava se řadí mezi environmentálně velmi šetrné druhy dopravy, přesto je 

významným producentem hlukových emisí. Tramvajová doprava patří mezi kolejové 

dopravní prostředky. Zdroje hluku z kolejové dopravy lze rozdělit do následujících skupin: 

 hluk valivý, který vzniká válením kola po kolejnici a hluk podvozku, 

 hluk motorů trakčních vozidel, např.: hluk kompresorů, chlazení, trakčních motorů, 

atd., hluk kmitání vozové skříně a také zvuk pomocných agregátů jako je klimatizace, 

ventilace, apod.,  

 hluk sběrače a aerodynamický hluk, 

 kvílivý hluk, který vzniká při průjezdu vozidla v obloucích o malém poloměru, 

 ostatní hluky, jako např.: hlášení rozhlasu, hluk při brzdění, výstražné signály. 

V každém místě dopravní cesty působí první tři typy hluků. Kvílivý hluk se lze 

zpozorovat v zatáčkách. Pátá skupina hluků se vyskytuje lokálně a je nezbytná pro bezpečnost 

provozu. 

Hluk hnacího stroje, aerodynamický a valivý jsou emitovány v různých výškách. 

Každý z nich je jinak závislý na rychlosti jízdy. 

Vztahem 8 lze obecně definovat závislost nárůstu hlučnosti L2-L1 na zvýšení rychlosti 

jízdy z V1 na V2. 

             
  

  
      [dB]          (8) 

Kde cv je 10 pro rychlost do 60 km/h s převažujícím válivým hlukem, 

 cv je 30 pro rychlost 60 – 280 km/h s převažujícím hlukem hnacího stroje, 

 cv je 70 pro rychlost nad 280 km/h s převažujícím aerodynamickým hlukem. 

 

Hlučnost pro běžné rychlosti železniční dopravy roste se třetí mocninou rychlosti. 

Například při zvýšení rychlosti ze 100 na 140 km/h hlučnost vzroste o 4 dB. U tramvajové 

dopravy, kde se rychlost pohybuje maximálně okolo 65 km/h, není vliv rychlosti na hluk 

až tak významný. 

 

 



23 

 

Při navrhování protihlukových opatření je třeba brát v úvahu výšky, ve kterých jsou 

jednotlivé hluky emitovány. Valivý hluk je emitován ve výšce maximálně 1 m, hluk vozové 

skříně ve výšce 1 – 4 m a aerodynamický hluk ve výšce 5 m a více (viz Obrázek 7). 

Procentuální složení emitovaného hluku z tramvaje se z 85 % skládá z valivého hluku a  15 % 

z hluku hnacího stroje. [1, 5, 17] 

 

 

Obrázek 7:  Výškové rozložení zdrojů hluku elektrického vozidla  [26] 
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8 Protihluková opatření 

„Kam je vidět, tam se dostane i hluk“. Tato věta je základním pravidlem pro všechna 

protihluková opatření. To znamená, že pokud jde přes překážku nebo její otvory vidět, je 

neúčinná. 

Protihluková opatření lze obecně rozdělit na aktivní a pasivní. Zatímco aktivní 

opatření se snaží vzniku hluku zabránit, opatření pasivní omezují šíření hluku, který již vznikl 

a chrání obyvatelstvo před nadměrnou hlukovou zátěží. [1, 6] 

 

8.1 Aktivní protihluková opatření 

Mezi aktivní protihluková opatření řadíme: 

 architektonická, 

 urbanistická, 

 technická, 

 dopravně-organizační. 

Architektonická protihluková opatření 

Jejich cílem je vhodné umístění budov vzhledem k poloze ke komunikacím. Objekty 

postavené kolmo ke komunikaci jsou hlukem zasaženy z obou stran, zatímco objekty, které 

jsou vybudované rovnoběžně s komunikací, jsou zasaženy pouze z jedné strany. Souvisle 

postavené budovy, umístěné rovnoběžně s komunikací tvoří efektivní překážku, za kterou 

vzniká akustický stín. Tyto budovy nelze použít jako bytové prostory.  

Urbanistická protihluková opatření 

Zahrnují komplexní řešení obytných zón, optimalizaci dopravní obsluhy a přepravních 

nákladů, vhodné dislokace objektů podle jejich účelů nebo preferenci hromadné dopravy. 

Z výše uvedeného plyne, že silně zatížené komunikace a velké dopravní plochy (terminály, 

letiště) je třeba vést mimo oblasti vyžadující zvláštní akustickou ochranu (zdravotnictví, 

školství,…), centra měst a obytné zóny. Objekty, které nevyžadují protihlukovou ochranu, 

je vhodné situovat blíže ke komunikacím. Mohou rovněž sloužit jako protihluková ochrana. 
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Technická protihluková opatření 

Slouží ke snížení hlukové emise vozidla a jízdní dráhy.  Jsou realizována buď na jízdní 

dráze, nebo přímo na vozidlech. K nejčastějším opatřením jízdní dráhy patří frézování 

a broušení kolejnic nebo aplikace kolejnicových absorbérů hluku. Zvláště u tramvajové 

dopravy závisí vyzařovaný hluk na kvalitě koleje. Kromě modernizace vozového parku patří 

k technickým opatřením realizovaným na vozidlech instalace různých tlumičů, kapotáž 

pojezdu a kryty motorů.  

Dopravně-organizační protihluková opatření 

Zde je důležité snížení rychlosti v nočních hodinách, vhodné řízení dopravy 

a zkvalitňování hromadné dopravy. [1, 6, 7] 

 

8.2 Pasivní protihluková opatření 

Jak již bylo řečeno, pasivní protihluková opatření jsou ta, která snižují již vzniklý 

hluk. Tato opatření mohou být: 

 umístěna přímo na chráněné objekty, 

 vložena do konstrukce koleje, 

 umístěna podél tratě. 

Protihluková opatření umístěna na chráněné objekty 

Protihlukové fasády, okna s mezivrstvou speciálního plynu a okna s více skly tvoří 

protihlukovou ochranu bezprostředně na objektech. [1, 6] 

Protihluková opatření vložena do konstrukce koleje 

Pryžové bokovnice a rohože jsou protihlukové prvky, které se vkládají do konstrukce 

koleje. Rohože mají pouze protivibrační význam a bokovnice slouží ke zvýšení útlumu 

hlukové emise kolejnice. V Ostravě na tratích DPO a.s. jsou instalovány jak bokovnice 

z tvrzeného pryžového materiálu, které jsou uchyceny přes patu kolejnice, tak i antivibrační 

rohože z pryžového granulátu spojeného polyuretanovým pojivem lisováním 

za studena. [1, 17] 
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Protihluková opatření umístěna podél tratě 

Další možností jak snížit hluk z dopravy představuje umístění protihlukových opatření 

podél tramvajových tratí. Tento způsob boje proti nadměrnému hluku jak ze silniční, 

železniční nebo tramvajové dopravy je nejčastěji používaným. Podle hmotnosti a technického 

provedení lze tato protihluková opatření rozdělit na: 

 hmotné – pásy zeleně, zemní vály, 

 tenké – protihlukové stěny, nízké protihlukové clony. 

Zemní valy jsou účinným opatření proti hlukové zátěži, ale jsou náročné na prostor. 

Rozsah valu je možno zúžit použitím valu vyztuženého betonovými prvky nebo valu 

z vyztužené zeminy. Okolí je téměř nenarušeno a naopak ozelenění valů může mít i prospěšný 

vliv na krajinu.  

Pásy zeleně jsou dalším typem hmotných protihlukových opatření. Pro účinné tlumení 

hluku musí být minimálně 20 m široké, ale většinou jsou používány ve spojení s jiným 

protihlukovým opatřením. Předností zeleně je její estetické působení, pohlcování exhalací 

a velké povrch listů, které jsou natočeny různými směry a tím efektivně zmírňují hluk. Mezi 

nedostatky pásů zeleně patří nutnost trvalé údržby a změny zvukových vlastností během roku, 

a proto převažuje výstavba umělých protihlukových opatření. 

Protihluková stěna patří do skupiny tenkých protihlukových opatření. Nejčastěji 

se vyrábí z obdélníkových panelů z různých materiálů, které jsou vkládány mezi nosné prvky 

z oceli nebo betonu. Podle základního materiálu je lze rozdělit na clony: 

 ocelové (s korozivzdornou ochranou), 

 betonové, 

 dřevěné, 

 plastové, 

 hliníkové (s nátěrem nebo povlakem), 

 transparentní z plexiskla nebo speciálního skla, 

 z cihlářských prvků, 

 kombinované. [1] 
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9 Nízké protihlukové clony  

Problematika protihlukové zátěže je do současnosti řešena výstavbou protihlukových 

stěn, které se většinou nacházejí 4 m od osy koleje. Jejich výška dosahuje od 1,5 do 4 m nad 

hlavou kolejnice.  

Nízké protihlukové clony jsou clony, které se na rozdíl od mohutných protihlukových 

stěn nacházejí blíže železnice a mají nižší hmotnost a výšku. Měří od 0,5 do 1 m a instalují 

se ve vzdálenosti okolo 1,7 m od osy trati. Jsou zvláštní konstrukcí železničního nebo 

tramvajového svršku, který zvyšuje pohltivost hluku a vibrace koleje ve stavbě kolejové 

dráhy. Skládají se ze soustavy betonových nebo železobetonových prefabrikovaných dílců, 

které jsou uloženy v konstrukci železničního svršku vně koleje. Nejsou trvale spojeny 

se zemním tělesem dráhy nebo rostlým terénem. Nízké protihlukové clony je možno po dobu 

jejich životnosti několikrát demontovat nebo vyndat jednotlivé díly ze soustavy, což 

umožňuje snadný přístup k železnici pro záchranáře. [8, 9, 10] 

Tento typ clon je možno aplikovat na konstrukce kolejového svršku se žlábkovými 

nebo širokopatními kolejnicemi: 

 bez kolejového lože – pevné jízdní dráhy, 

 s kolejovým ložem – běžné jízdní dráhy, které mají štěrkové lože. 

V koleji se štěrkovým ložem se nízké protihlukové stěny umísťují ve třech výškách 

nad temenem kolejnice: 0,55 m, 0,73 m a 0,90 m. 

První zmíněná výška umístění clony, akceptuje výšku nástupní hrany, ale z hlediska 

hluku není příliš výhodná (viz Obrázek 8). 

Instalace clony 0,73 m nad temenem kolejnice je optimálním umístěním 

(viz Obrázek 9). Zajišťuje účinnost hlukově pohltivé plochy clony a také splňuje bezpečnostní 

funkce, když vytváří: 

 prostor pro přežití osob, které případně uváznou v kolejišti, 

 výstupní plochu pro záchranu osob, které jsou ve vozidlech stojících v místě 

clon, 

 podélné pracovní stezky pro kontrolní a dohlédací činnost. 

 



28 

 

 

Obrázek 8:  Nízká protihluková clona ve výšce 0,55 m nad temenem kolejnice  [10] 

 

 

 

Obrázek 9:  Nízká protihluková clona ve výšce 0,73 m nad temenem kolejnice  [10] 
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Na následujícím obrázku je zobrazeno uspořádání clony s výškou 0,90 m 

nad temenem kolejnice. Zajišťuje maximální velikost hlukově pohltivé plochy clony, 

ale dostatečně nesplňuje bezpečnostní funkce spojené s evakuací osob z vozidel, s řešením 

mimořádných událostí, s kontrolní činností apod. 

 

Obrázek 10:  Nízká protihluková clona ve výšce 0,90 m nad temenem kolejnice  [10] 

 

Z výše uvedených informací vyplývá, že vzdálenost 1,73 m od osy koleje a výška 

0,73 m nad temenem kolejnice je nejvýhodnějším umístěním nízké protihlukové 

clony. [10, 11] 

 

9.1 Produkty 

V Evropě bylo testováno již několik typů nízkých protihlukových clon. Příklady 

produktů jsou uvedeny níže. 

9.1.1 Zbloc 

Společnost Zbloc produkuje nízké protihlukové clony ve Švédsku od roku 1996. 

Pro instalaci těchto clon je třeba provést malé základy. Jsou instalovány 1,78 m od středu trati 

a jejich výška dosahuje 0,53 m nebo 0,75 m. Jsou vytvořeny z vláknem vyztuženého betonu 
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a absorbéru, který je z tenkého materiálu z granulované pryže (viz Obrázek 11). Tento model 

vyhovuje bezpečnostní problematice, protože má nouzové východy v podobě schůdků 

(viz Obrázek 12). [8, 12] 

 

  

                 Obrázek 11:  Zbloc  [8]                     Obrázek 12:  Schod pro nouzový únik  [8] 

 

9.1.2 ART 

Jedná se o pryžovou technologii Asamer. Protihlukové clony ART jsou bez základů 

(viz Obrázek 13). Byly testovány v Melzu v Rakousku. Zatím nejsou známy další informace 

o tomto produktu. [8] 

       

        Obrázek 13:  ART  [8]       Obrázek 14:  Soundim Rail  [8] 

 



31 

 

9.1.3 Soundim Rail 

Tyto clony byly testovány v severských zemích, ve Finsku a v Norsku. Jejich základ 

je tvořen kabelovou skříní (viz Obrázek 14). Clony Soundim Rail barrier jsou adaptabilní 

při jejich údržbě. [8, 13] 

9.1.4 FERRONDO Silenzio Forte 

Nízké protihlukové clony FERRONDO Silenzio Forte byly doposud testovány jen 

v Německu. Skládají se z tříkomorových drátoštěrkových hatí s betonovým jádrem a rohože 

absorbéru (viz Obrázek 15). Tento typ clon má menší dopad na krajinu, protože drátoštěrkové 

hatě jsou naplněny kamením. Nacházejí se 1,78 m od středu tratě a jejich výška dosahuje 

0,76 m. [8, 14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.5 Brens Barrier 

České protihlukové clony Brens Barrier jsou tvořeny tvarovými betonovými 

prefabrikáty, doplněnými hlukově pohltivou vrstvou přivrácenou ke koleji z recyklované 

pryže (viz Obrázek 16). Na vnější straně clony jsou úchyty, které jsou vhodné pro evakuaci 

a záchranu cestujících a demontáž kteréhokoliv dílce. Tyto clony se nejčastěji instalují 

ve výšce 0,73 m nad temenem kolejnice a 1,73 m od osy koleje. [8, 10, 15] 

 

       Obrázek 15:  FERRONDO Silenzio Forte  [8] 
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Obrázek 16:   Brens Barrier  [8] 

 

9.2 Zkušenosti s nízkými protihlukovými clonami 

9.2.1 Rakousko 

Rakouský národní dopravce ÖBB v Melku testoval nízkou protihlukovou clonu ART. 

Bod měření se nacházel 25 m od zdroje hluku ve výšce 1, 2, 3 a 5 m. Naměřená redukce 

hladiny hluku se pohybovala v rozmezí 5 až 6,7 dB. Tato clona byla testována také v zimě. 

[8] 

9.2.2 Finsko 

Clona Soundim byla testována ve Finsku. Konečné účinky na hluk se pohybují okolo 

10 dB. Doposud nebyly zaznamenány žádné problémy s údržbou trati ani s odstraňováním 

sněhu. [8] 

9.2.3 Nizozemsko 

Studie zabývající se účinky nízkých clon byla v Nizozemsku provedena již 

v 1999 roce, ale scházejí výsledky. Nizozemsko pořádá pilotní projekt na používání nízkých 

protihlukových clon, který bude zahrnovat testování pomocí měření hluku a výpočtů. Jestli 

půjde vše podle plánu, budou nízké clony postaveny. Tento pilotní projekt se bude zaměřovat 

i na nákladovou efektivitu a implementaci. [8] 
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9.2.4 Norsko 

V Norsku byl projekt uskutečněn vedle hlavního nádraží v Oslu. Výsledné účinky 

redukce hladiny hluku se u různých clon pohybovaly mezi 7 a 11 dB. Bod měření se nacházel 

2 m nad zemí a 10 m od středu trati. Projekt nevykazoval žádné údržbové ani bezpečnostní 

problémy, a proto správa národních drah povolila použití nízkých protihlukových clon blízko 

trati. Následně bylo na obnovené trati Sandnes-Stavanger podél 14,5 km dlouhého úseku 

instalováno na různých místech 7 km clon. Všechny projektem požadované hlukové limity 

byly splněny a obyvatelé bydlící poblíž traťového úseku byli velmi spokojeni, protože 

se významně snížila hladina hluku a jejich pohled na oceán zůstal nedotčený. [8] 

9.2.5 Švédsko 

Švédsko používá nízké protihlukové clony Zblock od 1996 roku. Celkem bylo 

instalováno 8,3 km clon. Společnost Banverket prováděla od roku 2005 do 2008 akustické 

testy na území poblíž Stockholmu na trati s vysokou hustotou osobních vlaků (X60, X12, 

X40, IC). Bylo zjištěno, že snížení hladiny hluku závisí na typu vlaku. U vlaku typu X12 byla 

neměřena redukce hladiny hluku 7 dB a u vlaku typu X60 to bylo až 9dB. U vlaku X40 a IC 

byla clona méně účinná, výsledné účinky na hluk byly v rozmezí 4 až 6 dB. [8] 

9.2.6 Německo 

V osmi lokalitách v Německu bylo testováno sedm typů nízkých protihlukových clon. 

Tyto produkty se lišily jak v konstrukce, tak ve výšce, která byla v rozmezí 0,55 až 0,74 m. 

Měření hluku probíhalo 25 m od nejbližší trati. Průměrná redukce hladiny hluku se u různých 

clon pohybovala mezi 4 až 7 dB. [8] 

9.2.7 Česká republika 

Česká společnost PROKOP RAIL ukončila v roce 2010 vývoj nových vlastností 

nízkých protihlukových clon s označením BRENS. Redukce hladiny hluku se u laboratorních 

testů pohybovala okolo 14 dB. V červnu 2013 byla provedena první instalace nízkých 

protihlukových clon BRENS BARRIER v Prokopském údolí v Praze Hlubopečích a druhá 

instalace proběhla v listopadu 2013 na ulici Sušilova v obci Tetčice. [8, 11] 
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10 Analýza využití nízkých protihlukových clon u tramvajové 

dopravy 

Akciová společnost Dopravní podnik Ostrava (DPO a.s.) je provozovatelem městské 

hromadné dopravy v Ostravě. V roce 2012 DPO a.s. provozoval 16 linek o celkové délce 

239,3 km. Denní linky jsou označeny čísly 1 až 12, 14, 17 a noční 18, 19. Vozový park má 

273 vozidel, ze kterých je 94 nízkopodlažních. V Ostravě je 100 tramvajových zastávek. 

DPO a.s. zaměstnává 336 řidičů tramvají, kteří v roce 2012 ujeli 13 519 000 km a přepravili 

48 299 000 osob. Ostravská tramvajová síť je po pražské a brněnské třetí největší v republice. 

[20, 21] 

Z tramvajové sítě na území města Ostrava bylo nad leteckými snímky portálu Mapy.cz 

vybráno 19 úseků, na kterých by teoreticky bylo možno realizovat protihluková opatření. 

Jedná se hlavně o ty úseky, kdy je svršek tramvajové trati zřízen na vlastním tělese elektrické 

dráhy, nebo na zvýšeném tramvajovém pásu nebo pruhu s nekrytým kolejovým ložem 

(viz Obrázek 17). 

 

     Obrázek 17:  Nekrytý tramvajový svršek na příčných pražcích a širokopatní kolejnice  [21] 

 

Všechny vybrané úseky byly označeny jednotlivým pořadovým číslem 

(ID - viz Obrázek 18).  
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Obrázek 18:  Lokalizace vybraných úseků tramvajových tratí  [vlastní] 

Pro každou část byla v prostředí GIS ArcView provedena analýza, která zohledňuje 

úroveň hlukové zátěže daného úseku ve vztahu k odhadu počtu ovlivněných trvale žijících 

obyvatel podél jednotlivých úseků. 

Úroveň hlukové zátěže použitá pro analýzu byla zpracována formou výpočtových 

cirkulačních bodů, které jsou lokalizovány na fasádách trvale obydlených budov v jednotné 

výšce 4 m nad zemí a ve vzdálenosti do 100 m od nejbližší tratě. Výpočty úrovně hlukové 

zátěže z tramvajové dopravy byly převzaty z výsledků Strategické hlukové mapy aglomerace 

Ostrava 2013 [25]. Odhad počtu ovlivněných trvale bydlících osob byl proveden v prostředí 

GIS, kde byly použity agregované údaje o počtech obyvatel na adresní bod. Pro posouzení 

hlukové zátěže byly v prostředí GIS vybrány pouze ty výpočtové body, které byly 

lokalizovány na přivrácené straně fasád nejbližších domů, avšak do maximální vzdálenosti 

100 metrů od tramvajové trati. Odhad počtu obyvatel byl proveden také pouze z těchto domů. 

Hodnoty indikátorů hlukové zátěže takto vybraných výpočtových bodů pro každý posuzovaný 

úsek byly následně zpracovány do tabulek a vyhodnoceny. Ukázky vybraných úseků 

tramvajových tratí s lokalizací vybraných vyhodnocovaných výpočtových bodů hlukové 

zátěže jsou uvedeny na Obrázku 19 a 20. 



36 

 

Obrázek 19:  Lokalizace vybraných výpočtových bodů hlukové zátěže pro úsek č. 3  [vlastní] 

Obrázek 20:  Lokalizace vybraných výpočtových bodů hlukové zátěže pro úsek č. 12  [vlastní] 
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V následujících tabulkách byly vyhodnoceny jednotlivé hlukové indikátory všech 

19 úseků. Použité zkratky jsou uvedeny níže: 

 Ldvnv –   celková hluková zátěž všech zdrojů hluku pro celodenní období – den, 

večer a noc (24 h) 

 Ldvnt –   hluková zátěž z tramvajové dopravy pro celodenní období – den, večer 

a noc (24 h) 

 Ldvnbt =   Ldvnv - Ldvnt      

–   celková hluková zátěž bez vlivu tramvajové dopravy pro celodenní 

období (24 h) 

 Ldvntc =   Ldvnbt + (Ldvnt - 7) 

–   celková hluková zátěž se snížením tramvajové dopravy o 7 dB (instalace 

nízkých protihlukových clon) pro celodenní období (24 h) 

 Ldvn1 =   Ldvnv - Ldvnbt 

–   rozdíl celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů hluku a hlukové zátěže 

z tramvajové dopravy pro celodenní období (24 h) 

 Ldvn2 =   Ldvnv - Ldvntc 

–   rozdíl celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů hluku a hlukové zátěže 

se snížením tramvajové dopravy pro celodenní období (24 h) 

 Lnv –   celková hluková zátěž všech zdrojů hluku pro noční období (22
00

- 6
00

) 

 Lnt –   hluková zátěž z tramvajové dopravy pro noční období (22
00

- 6
00

) 

 Lnbt =   Lnv - Lnt      

–   celková hluková zátěž bez vlivu tramvajové dopravy pro noční období 

(22
00

- 6
00

)  

 Lntc =   Lnbt + (Lnt - 7) 

–   celková hluková zátěž se snížením tramvajové dopravy o 7 dB (instalace 

nízkých protihlukových clon) pro noční období (22
00

- 6
00

) 

 Ln1 =   Lnv - Lnbt 

–   rozdíl celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů hluku a hlukové zátěže 

z tramvajové dopravy pro noční období (22
00

- 6
00

) 
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 Ln2 =   Lnv - Lntc 

–   rozdíl celkové hlukové zátěže ze všech zdrojů hluku a hlukové zátěže 

se snížením tramvajové dopravy pro noční období (22
00

-6
00

) 

Úsek č. 1 

Nachází se na území městského obvodu Poruba na Opavské ulici. Za jeho začátek 

lze považovat křižovatku ulice Opavské a 17. listopadu. Vede směrem na centrum města 

až k prvnímu přechodu pro chodce u tramvajové zastávky Rektorát VŠB. Odhadovaný počet 

obyvatel v hodnocené oblasti činí zhruba 300 obyvatel. Celková délka úseku je přibližně 

60 m. 

Tabulka 2:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 1 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

65,53-69,93 55,12-60,52 65,01-69,51 65,12-69,59 0,25-0,57 0,47 0,20-0,45 0,37 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

56,42-60,83 47,54-52,90 55,66-60,20 55,82-60,31 0,36-0,84 0,68 0,28-0,66 0,54 

Úsek č. 2 

Navazuje na první úsek a také je na území městského obvodu Poruba. Začíná 

u zastávky Rektorát VŠB a vede k zastávce Poruba vozovna. Prakticky po celé délce 

se nachází hromadná bytová zástavba, s odhadovaným počtem cca 1 300 obyvatel. Délka 

úseku dosahuje zhruba 560 m. 

Tabulka 3:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 2 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

65,04-71,27 55,97-61,58 64,28-70,78 64,44-70,88 0,34-0,76 0,58 0,27-0,60 0,46 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

56,03-62,14 48,37-53,93 55,02-61,44 55,25-61,58 0,49-1,08 0,83 0,39-0,84 0,65 
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 Úsek č. 3 

Nachází se na území městského obvodu Poruba. Je pokračováním druhého úseku. Trať 

postupuje od tramvajové zastávky Poruba vozovna, okolo lékárny, polikliniky až 

po křižovatku ulice Opavské a Martinovské. V této oblasti žije zhruba 1 000 lidí. Délka úseku 

je přibližně 900 m. 

Tabulka 4:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 3 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

60,88-71,43 47,29-62,27 60,50-71,19 60,58-71,24 0,15-0,69 0,50 0,12-0,54 0,39 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

51,80-62,33 39,66-54,59 51,28-61,92 51,39-61,99 0,20-0,96 0,70 0,16-0,75 0,55 

 

Úsek č. 4 

Nachází se na území městských obvodů Poruba, Svinov a Nová Ves. Začíná na křížení 

ulic Opavské a Martinovské. Míjí tramvajové zastávky Třebovická, Zahrádky, Svinov mosty 

a pokračuje po ulici 28. října, až po ulici Fryčovu. Podél trasy se nacházejí pásy zeleně, 

bytová zástavba, supermarkety Tesco a Lidl. Posuzovaný úsek má zhruba 800 obyvatel a jeho 

celková délka činí 2 900 m. 

Tabulka 5:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 4 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

62,88-72,73 49,11-62,22 62,66-72,65 62,71-72,67 0,06-0,82 0,36 0,05-0,65 0,29 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

54,15-63,59 41,53-54,63 53,87-63,48 53,93-63,50 0,08-1,15 0,51 0,07-0,90 0,40 
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Úsek č. 5 

Pátý úsek se nachází na území městských obvodů Poruba a Martinov na ulici 

Martinovské. Začíná od křížení s ulicí Opavskou. Úsek prochází zastávky Sokolovská, 

Bedřicha Nikodéma, Dílny DP Ostrava až ke konečné zastávce Martinov. Okolo trati 

se prakticky po celé délce vyskytují pásy zeleně, za kterými je jak individuální, tak hromadná 

bytová zástavba, ve které žije zhruba 1 600 lidí. Celý tento úsek měří cca 2 900 m. 

Tabulka 6:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 5 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

54,80-71,18 35,63-58,62 54,59-70,93 54,64-70,98 0,01-0,42 0,16 0,01-0,33 0,13 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

46,20-61,96 28,40-51,55 45,93-61,55 45,98-61,63 0,02-0,59 0,25 0,02-0,47 0,20 

 

Úsek č. 6 

Šestý úsek se nachází na území městských obvodů Nová ves, Mariánské Hory 

a Hulváky a Ostrava - Jih. Celý úsek je na Plzeňské ulici. Za jeho začátek lze považovat 

tramvajovou zastávku Nová ves vodárna. Trať dále míjí zastávky Střelnice, Ferona 

a Hulvácká, kde úsek končí. V tomto posuzovaném úseku převažuje zeleň nad bytovou 

zástavbou, a proto je odhadovaný počet trvale bydlících obyvatel jen cca 200. Celková délka 

úseku je přibližně 1 600 m. 

Tabulka 7:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 6 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

57,81-75,27 39,65-62,87 57,60-75,05 57,64-75,09 0,01-0,31 0,17 0,01-0,25 0,13 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

49,11-66,04 32,24-55,46 48,83-65,69 48,89-65,76 0,02-0,47 0,25 0,01-0,37 0,20 
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Úsek č. 7 

Sedmý hodnocený úsek se nachází na území městského obvodu Ostrava – Jih. 

Navazuje na ulici Plzeňská na úsek číslo 6 a dále pokračuje po ulici Horní, kde končí 

na kruhovém objezdu s ulicí Dr. Martínka. Úsek prochází zastávkami Dolní, Tylova, Most 

Mládeže, ÚMOb Jih a Hotelový dům Hlubina. V tomto úseku, který měří zhruba 2 900 m 

je bohatá bytová zástavba, ve které žije přibližně 13 200 lidí. 

Tabulka 8:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 7 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

60,60-73,00 41,39-63,97 60,55-72,90 60,56-72,92 0,02-1,22 0,16 0,02-0,95 0,12 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

51,62-63,73 33,83-56,00 51,55-63,58 51,56-63,61 0,03-1,45 0,22 0,03-1,12 0,18 

 

Úsek č. 8 

Osmý úsek se nachází na území městského obvodu Ostrava – Jih. Začíná kruhovým 

objezdem na ulici Horní, kde je tramvajová zastávka Josefa Kotase. Pokračuje pod ulicí 

Vlasty Vlasákové a vede přes zastávky Antonína Poledníka, Dubina a Dubina Interspar, kde 

úsek končí. V posuzovaném úseku, který je přibližně 1 600 m dlouhý, trvale bydlí 

cca 2 400 obyvatel. 

Tabulka 9:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 8 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

62,93-70,40 50,19-58,37 62,65-70,19 62,71-70,24 0,10-0,71 0,33 0,08-0,56 0,26 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

53,80-61,26 42,62-50,83 53,39-60,96 53,47-61,02 0,14-1,02 0,48 0,11-0,80 0,38 
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Úsek č. 9 

Devátý úsek se nachází na území městské oblasti Ostrava – Jih. Vede od zastávky 

SPORT ARÉNA na ulici Ruské, a dále projíždí pod ulici Plzeňskou, směrem k zastávce 

Karpatská, která se již vyskytuje na Výškovické ulici. Následně prochází zastávky 

Horymírova a Obchodní Centrum. Vede nad ulici Rudná až k odbočce na ulici Pavlovovu, 

kde posuzovaný úsek končí. Délka dosahuje cca 2 100 m a počet trvale bydlících obyvatel 

je cca 1 500. 

Tabulka 10:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 9 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

60,40-73,76 47,21-62,11 59,94-73,61 60,04-73,64 0,10-0,51 0,28 0,08-0,41 0,22 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

51,42-64,45 39,78-54,77 50,64-64,24 50,81-64,28 0,15-0,78 0,41 0,12-0,61 0,33 

 

Úsek č. 10 

Následující úsek se vyskytuje na území městského obvodu Ostrava – Jih na ulici 

Výškovické. Tento úsek vede od tramvajové zastávky Zábřeh vodárna až k zastávce Kino 

Luna. Podél hodnoceného úseku se nachází hromadná bytová zástavba, ve které žije 

cca 2 000 obyvatel. Úsek měří necelých 1 000 m. 

Tabulka 11:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 10 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

62,27-71,85 50,82-62,09 61,82-71,36 61,92-71,47 0,13-0,57 0,41 0,10-0,45 0,32 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

53,46-62,72 43,38-54,55 52,84-62,00 52,97-62,15 0,20-0,85 0,60 0,16-0,66 0,48 
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Úsek č. 11 

Jedenáctý úsek se nachází na území městského obvodu Ostrava – Jih. Žije zde 

cca 3 400 obyvatel. Úsek navazuje na desátý a měří přibližně 1 500 m. Vede po Výškovické 

ulici k tramvajové zastávce 29. dubna, Nové Výškovice a končí na zastávce Výškovice.  

Tabulka 12:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 11 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

55,90-70,78 36,21-60,49 55,23-70,43 55,38-70,50 0,03-0,78 0,48 0,02-0,62 0,38 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

47,01-61,59 28,56-52,85 46,10-61,08 46,29-61,19 0,03-1,12 0,67 0,03-0,87 0,53 

 

Úsek č. 12 

Dvanáctý úsek se nachází na území městských obvodů Ostrava – Jih a Vítkovice. 

Začíná na ulici Pavlovově a vede směrem k Vítkovickému nádraží, kde končí. Prakticky 

po celé délce vede kolem železniční trati. Podél úseku se vyskytuje pouze bytová individuální 

zástavba. Odhadovaný počet obyvatel je zhruba 300. Celková délka hodnoceného úseku činí 

cca 1 100 m.  

Tabulka 13:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 12 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

55,97-71,02 45,61-63,97 53,64-70,60 54,67-70,69 0,12-3,92 1,33 0,10-2,80 1,02 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

47,83-62,10 37,85-56,00 45,66-61,52 46,69-61,63 0,15-4,07 1,39 0,12-2,90 1,06 
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Úsek č. 13 

Třináctý úsek je na území městského obvodu Ostrava – Jih. Začíná na kruhovém 

objezdu na ulici Dr. Martínka. Projíždí tramvajové zastávky Poliklinika, Hrabůvka kostel 

a končí u napojení tramvajové trati na ul. Závodní. Na levé straně úseku se nachází bytová 

hromadná zástavba a na pravé straně zástavba občanské vybavenosti. V hodnocené oblasti 

žije cca 2 000 lidí. Délka úseku se rovná přibližně 1 200 m. 

Tabulka 14:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 13 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

61,25-69,73 33,65-54,20 61,14-69,71 61,16-69,71 0,00-0,21 0,11 0,00-0,17 0,09 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

52,39-60,56 25,99-46,54 52,24-60,53 52,27-60,54 0,00-0,30 0,15 0,00-0,24 0,12 

 

Úsek č. 14 

Čtrnáctý úsek se nachází na území městských obvodů Ostrava – Jih a Vítkovice. Vede 

podél ulice Místecké a navazuje na třináctý úsek. Projíždí zastávky Dřevoprodej, Moravská 

a končí u napojení tramvajové trati vedoucí od Vítkovického nádraží.  Z důvodu výskytu 

pouze individuální bytové zástavby žije podél hodnoceného úseku jen cca 60 osob. Celková 

délka je zhruba 1 000 m. 

Tabulka 15:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 14 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

66,20-71,90 47,83-54,98 66,08-71,81 66,11-71,83 0,04-0,18 0,10 0,03-0,14 0,08 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

57,31-62,70 39,77-46,90 57,17-62,58 57,20-62,61 0,05-0,21 0,12 0,04-0,16 0,10 
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Úsek č. 15 

Patnáctý úsek je na území městských obvodů Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz. 

Měří zhruba 2 800 m. Navazuje na čtrnáctý úsek a vede podél ulice Místecká. Projíždí 

zastávky Kolonie Jeremenko, Důl Jeremenko, Český dům, Vítkovice vysoká pec, Důl 

Hlubina a končí na vjezdu do ulice Vítkovická. Podél hodnoceného úseku se nachází 

cca 200 trvale bydlících obyvatel. 

Tabulka 16:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 15 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

68,47-76,19 45,58-58,20 68,29-76,16 68,33-76,17 0,01-0,23 0,09 0,01-0,19 0,07 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

59,15-66,86 37,64-50,26 58,91-66,82 58,96-66,83 0,02-0,33 0,12 0,01-0,27 0,10 

 

Úsek č. 16 

Nachází se na území městského obvodu Vítkovice. Křižovatku ulice Rudné a Závodní 

lze považovat za počátek šestnáctého úseku. Celá hodnocená oblast dosahuje přibližně 360 m. 

Trať se nachází na Závodní ulici, na které je zastávka Městský stadion. Úsek končí na úrovni 

autobusové zastávky Hotel Atom. Podél úseku je pouze bytová individuální zástavba. Počet 

zde bydlících obyvatel je cca 20. 

Tabulka 17:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 16 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

63,74-70,09 51,62-58,58 63,42-69,77 63,49-69,84 0,20-0,37 0,32 0,16-0,30 0,25 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

54,55-60,88 43,82-50,78 54,10-60,43 54,19-60,53 0,27-0,52 0,44 0,21-0,41 0,35 
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Úsek č. 17  

Úsek číslo sedmnáct je na území městského obvodu Vítkovice. Vede od Vítkovického 

nádraží po ulici Na Obvodu a končí u napojení na tramvajovou trať podél ulice Místecké. 

Celá hodnocená trať měří cca 400 m. Podél dráhy se vyskytuje jak hromadná, tak individuální 

bytová zástavby, ve které bydlí zhruba 400 osob. 

Tabulka 18:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 17 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

53,43-71,25 37,99-57,69 53,25-71,05 53,29-71,09 0,08-0,59 0,22 0,06-0,46 0,17 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

45,06-62,09 29,78-49,64 44,87-61,84 44,91-61,89 0,08-0,61 0,24 0,06-0,48 0,19 

 

Úsek č. 18  

Osmnáctý úsek je na území městského obvodu Slezská Ostrava. Začíná na zastávce 

Hranečník, probíhá zastávkou Teplotechna a končí na křížení s ulicí Lihovarská. Dráha 

dlouhá zhruba 1 500 m vede zejména podél zeleně. Bydlí zde přibližně 100 osob. 

Tabulka 19:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 18 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

58,93-65,71 43,08-59,05 58,69-65,63 58,76-65,64 0,08-1,09 0,45 0,07-0,85 0,35 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

50,01-56,74 35,60-51,50 49,52-56,40 49,63-56,42 0,12-1,54 0,63 0,10-1,19 0,50 
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Úsek č. 19 

Poslední posuzovaný úsek je na území městského obvodu Ostrava Poruba. Začíná 

na tramvajové smyčce Vřesinská a vede podél ulice Vřesinská a končí na zastávce Poruba 

koupaliště. V této oblasti se nachází bytová individuální zástavba a mnoho zeleně. Počet 

trvale bydlících obyvatel na tomto úseku je cca 150. Odhadovaná délka dráhy je cca 850 m. 

Tabulka 20:  Rozsah hlukových indikátorů pro úsek č. 19 

Hlukový indikátor – Ldvn 

Ldvnv Ldvnt Ldvnbt Ldvntc Ldvn1 průměr 

Ldvn1 

 

Ldvn2 průměr 

Ldvn2 

 

dB 

49,53-72,59 30,94-57,78 49,47-72,53 49,48-72,55 0,05-1,94 0,23 0,04-1,48 0,18 

 

Hlukový indikátor – Ln 

Lnv Lnt Lnbt Lntc Ln1 průměr 

Ln1 

 

Ln2 průměr 

Ln2 

 
dB 

40,89-63,27 24,30-51,31 40,79-63,17 40,81-63,19 0,09-3,08 0,40 0,07-2,27 0,31 
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11 Závěr 

V úvodu své bakalářské práce jsem se rozhodla věnovat problematice hlukové zátěže 

z tramvajové dopravy v městské aglomeraci Ostrava. Cílem práce bylo zjistit, zda a na kolika 

z vybraných úseků tramvajové sítě má instalace nízkých protihlukových clon smysl, 

tak aby hluková zátěž byla snížena alespoň o 1 dB. 

Teoretická část této práce byla zaměřena na podrobný popis základních pojmů, okruhů 

a specifik, týkajících se této problematiky.  

Stěžejním bodem této bakalářské práce byla analýza využití nízkých protihlukových clon 

u kolejové dopravy v Ostravě. Z tramvajové sítě bylo nad leteckými snímky portálu Mapy.cz 

vybráno 19 úseků, na kterých by teoreticky bylo možno instalovat nízké protihlukové clony. 

Týká se to hlavně úseků, kde je svršek tramvajové trati zřízen na zvýšeném tramvajovém pásu 

nebo pruhu s nekrytým kolejovým ložem nebo na vlastním tělese elektrické dráhy. Všechny 

zvolené úseky byly označeny jednotlivým pořadovým číslem (ID). Pro posouzení hlukové 

zátěže byly v prostředí GIS vybrány pouze ty cirkulační body, které byly lokalizovány na 

přivrácené straně fasád nejbližších domů v jednotné výšce 4 m nad zemí a v maximální 

vzdálenosti 100 metrů od nejbližší tramvajové trati. Z takto vybraných domů byl proveden 

odhad počtu obyvatel. Výpočty úrovně hlukové zátěže z tramvajové dopravy byly převzaty 

z výsledků Strategické hlukové mapy aglomerace Ostrava 2013. Hodnoty indikátorů hlukové 

zátěže takto vybraných výpočtových bodů pro každý posuzovaný úsek byly následně 

zpracovány do tabulek a vyhodnoceny. 

Z analýzy vyplynulo, že realizace nízkých protihlukových clon na území městské 

aglomerace Ostrava by z důvodu vlivu automobilové hlukové zátěže v globále neměla velký 

účinek. 

Výsledky provedené analýzy ukazují, že pouze v případě čtyř úseků by instalace 

nízkých protihlukových clon mohla mít své opodstatnění.  

Prvním z nich je úsek č. 7, který vede podél ulice Plzeňská v městském obvodu 

Ostrava – Jih. V tomto úseku byl vyhodnocen úbytek hlukové zátěže o 1 dB jen v některých 

místech, nikoliv průměrně pro celou oblast.  

Na úseku č. 12, který se rovněž nachází na území městského obvodu Ostrava – Jih 

a Vítkovice, by měla instalace nízkých protihlukových clon největší význam ze všech 

hodnocených úseků. Tato skutečnost je dána tím, že podél tohoto úseku nevede žádná 
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komunikace s automobilovou dopravou. Avšak podél tohoto úseku se nachází pouze 

individuální bytová zástavba a tak je odhad celkového počtu ovlivněných obyvatel v těsné 

blízkosti vedení trati pouze 300 osob. Rozsah snížení hlukové zátěže po instalaci clon se pro 

hlukový indikátor Ldvn pohybuje v rozsahu 0,10 – 2,80 dB a pro hlukový indikátor Ln 

v rozsahu 0,12 – 2,90 dB. Průměrná hodnota hlukových indikátorů tohoto úseku je snížena 

o více než 1 dB. 

Následujícím z nich je úsek č. 18, který vede přes zastávky Hranečník a Teplotechna 

v městském obvodu Slezská Ostrava. V tomto úseku byl vyhodnocen úbytek hlukové zátěže o 

1 dB jen v některých místech, nikoliv průměrně pro celou oblast. 

Obdobně tomu bylo i na úseku č. 19, který se nachází na území  městského obvodu 

Ostrava Poruba. Úbytek hlukové zátěže o 1 dB byl v tomto úseku vyhodnocen jen v některých 

místech, nikoliv průměrně pro celou oblast. 

Pokud bych měla doporučit úseky pro realizaci instalace nízkých protihlukových clon, 

tak by tomu bylo pouze v případě úseku č. 12. Vyžadovalo by to ovšem ještě podrobnější 

výpočty hlukové zátěže a její měření, aby se potvrdila efektivita takového opatření především 

k absolutní výši celkové hladiny hlukové zátěže a taktéž ve vztahu k trvale bydlícím 

obyvatelům. 
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Seznam použitého značení 

Hz hertz 

cm centimetr 

m metr 

dB decibel 

m·s
-1

 metr za sekundu 

Pa pascal 

apod. a podobně 

např. například 

atd. a tak dále 

ID identifikační číslo 

DPO a.s. Dopravní podnik Ostrava a.s. 

GIS Geografický informační systém 

 

 


