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Anotace  

Tato bakalářská práce se zabývá měřením velikosti vibrací v okolí tramvajové tratě, způsobené 

tramvají Stadler NF2 nOVA a porovnáním se staršími typy tramvají, které používá Dopravní 

podnik města Ostrava. Experiment byl proveden na třech lokalitách. První lokalita se nachází 

v městské části Hulváky a následné dvě lokality se nacházejí v městské části Slezská Ostrava. 

Měření probíhalo v kolmých profilech k tramvajové trati. Pro měření bylo využito digitální 

záznamové aparatury BRS-32 a zpracování dat proběhlo v softwaru BR Monitor. Součástí 

práce je také vytvořený model geologického podloží každé ze zájmových oblastí na základě dat 

z vybraných vrtů, která poskytla Česká geologická služba. 

Klíčová slova: tramvajová doprava, technická seismicita, seizmické měření 

 

 

Annotation  

Bachelor thesis is about dynamic loads around the tram line which are caused by the tram 

Stadler NF2 NOVA and comparison with older types of trams which are used by Dopravni 

podnik Ostrava. The measurements were perfomed in different locations. First location is based 

in Hulváky and the others are placed in Slezská Ostrava. The whole process was taken place 

in perpendicular profiles to the tram line. The BRS-32 – digital recording apparatus was used 

for the measurements and the processing were processed in BR Monitor software. This Thesis 

also includes a model of the geological subsoil of each of the important areas. The model was 

based on the processing of selected boreholes which were provided by Česká geologická služba. 

Keywords: tram transport, technical seismicity, seismic measurement 
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1. ÚVOD 

Městská hromadná doprava patří k nejvyužívanějším způsobům cestování ve velkých městech. 

Bez využití hromadné dopravy by nemohla města efektivně existovat. Jedná 

se o nejekologičtější způsob přepravy s ohledem na rychlost a počet přepravovaných osob. 

Vzhledem k zavádění zelených a modrých zón v evropských velkoměstech, což by mělo mít 

za následek úplný zákaz automobilové dopravy v centru měst, se budou nároky na hromadnou 

městskou dopravu zvyšovat. Mezi základní způsoby hromadné dopravy patří tramvajová 

doprava, autobusy, trolejbusy a ve městech s více než miliónem obyvatel zpravidla také metro 

či městská nebo příměstská železnice. Každý z těchto způsobů dopravy s sebou nese několik 

negativních vlivů. K nejvýraznějším negativním vlivům u tramvajové dopravy patří především 

projevy hluku a vibrací. S přibývající dopravou narůstá seismické zatížení, jehož dlouhodobé 

působení má řadu negativních dopadů nejen na okolí tramvajové trati, ale i na tramvajovou trať 

samotnou. V okolí tramvajové trati se často vyskytují dopravní konstrukce, občanské 

a administrativní budovy a další objekty, u kterých může dlouhodobé seizmické zatížení 

způsobovat vznik trhlin v omítkách ve zdivu, a snížit tak jejich dobu životnosti. [12] [13] [14] 

Stanovováním a posuzováním seismických účinků na stavby se zabývá norma ČSN 73 0040 

Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva. [18] Vibrace, které jsou 

generovány projíždějící tramvajovou dopravou, obecně spadají do problematiky technické 

seizmicity. Na ochranu před nežádoucími vlivy bylo vydáno Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [8] 

Záměrem bakalářské práce bylo zjištění, zda tramvaj Stadler NF2 nOVA generuje menší 

vibrace v porovnáním s ostatními tramvajemi. Cílem bylo stanovení maximálních amplitud 

rychlosti kmitání vyvolaných od průjezdů jednotlivých tramvají. Součástí této práce je stručný 

přehled sledovaných tramvají a popis měřické aparatury, se kterou probíhalo měření. Dále 

geologie zájmových lokalit, popsání samotného měření a jeho vyhodnocení. V závěru práce 

je zahrnuta diskuse o faktorech, které ovlivňují vyhodnocení, a závěrečné zhodnocení výsledků. 
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2. VOZOVÝ PARK SLEDOVANÝCH TRAMVAJÍ 

ČKD T3 

Jedná se o nejpočetněji vyráběný tramvajový vůz na světě. Mezi lety 1962 až 1989 jich bylo 

zhotoveno přibližně 14 tisíc kusů. Výrobcem byl podnik ČKD Tatra Smíchov. Tramvaj byla 

od roku 1982 dodávána i do Ostravy. Tatra T3 vychází ze starší Tatry T2 a liší se především 

v hmotnosti, stavbou skříně a interiéru. Jedná se o čtyřnápravový jednosměrný motorový vůz 

vycházející z americké koncepce PCC. Značnou výhodou je možnost montovat podvozky 

s různými rozchody kolejí. [2] [3] (Obr. 1) 

 

 

 

 

 

 
 

 

ČKD K2 

Tento jednostranný šestinápravový tramvajový vůz se skládá ze dvou částí, které jsou spojené 

kloubově. Tramvaj vychází ze standardního vozu T3 a byla vyráběna podnikem ČKD v letech 

1967 až 1983. Šlo o první sériově vyráběnou kloubovou tramvaj na území Československa. 

Bylo vyrobeno celkem 569 kusů. Po celou dobu provozu prošly tyto tramvaje značným 

množstvím úprav a modernizací. [2] [3] (Obr. 2) 

 

 

  

Obrázek 1: Vůz ČKD T3 [2] 
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Obrázek 2: Vůz ČKD K2 [2] 

Obrázek 3: Vůz ČKD KT8D5.RN1 [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČKD KT8D5.RN1 

Tato tramvaj byla původně oboustranná. Dnes je její modernizovaná verze již pouze 

jednostranná, tříčlánková, velkokapacitní tramvaj, která je vhodná i pro provoz 

na rychlodrahách. Výroba probíhala mezi lety 1986 až 1993 v závodu Tatra Smíchov podniku 

ČKD. Vyrobeno bylo 199 kusů určených především pro český a slovenský trh. Dopravní podnik 

města Ostravy dnes používá rekonstruované tramvaje, které mají novou nízkopodlažní skříň 

středního článku. [2] [3] (Obr. 3) 
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Obrázek 5: Vůz ASTRA [2] 

ČKD T6A5 

Jedná se o jednosměrný čtyřnápravový motorový tramvajový vůz, který je odvozen z modelů 

T6B5. Tramvaj obsahuje elektronickou výzbroj typu TV3 s tyristorovou regulací. Je vybavena 

stejnosměrnými sériovými trakčními motory. V Ostravě se používají od roku 1994. [2] (Obr. 4) 

 

Obrázek 4: Vůz ČKD T6A5 [2] 
 

Škoda- Inekon LTM 10.08 (ASTRA) 

Škoda – Inekon LTM 10.08 je nízkopodlažní jednosměrný čtyřnápravový tramvajový vůz 

vyráběný společností Škoda od roku 1998 až do roku 2005, známý pod názvem Astra (dále jen 

“ASTRA”). Vůz se skládá ze tří průchozích článků s nízkopodlažním středovým článkem, který 

tvoří 50 % celé tramvaje. Články jsou navzájem spojeny kloubem. [2] [3] (Obr. 5) 
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Inekon 2001 TRIO 

Od roku 2003 využívá dopravní podnik Ostrava tříčlánkovou nízkopodlažní tramvaj Inekon 

2001 TRIO (dále jen “TRIO”), která je vyráběna ostravskou firmou INEKON Trams a.s.. 

Dopravní podnik má k dispozici 9 vozidel. [2] (Obr. 6) 

 

Obrázek 6: Vůz TRIO[2] 

 

Vario LFR 

Tramvaje Vario LFR vychází z rekonstrukce tramvají typu T3. Při rekonstrukci byly vozy 

vybaveny moderním elektronickým vybavením, novými podvozky, vozovou skříní 

s nízkopodlažní střední částí a novým designem. První vůz byl do provozu s cestujícím zařazen 

v roce 2005. [2] (Obr. 7) 

 

Obrázek 7: Vůz Vario LFR [2] 
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Obrázek 9: Vůz Vario LF3 [2] 

Vario LF2 

Vario LF2 je již třetím zástupcem řady částečně nízkopodlažních vozů tramvají Vario LF. Jedná 

se o dvoučlánkové vozidlo se třemi hnacími podvozky a sníženou podlahou vstupů mezi 

podvozky. První vůz byl zařazen do běžného provozu v červenci roku 2007. [2] (Obr. 8) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vario LF3  

Jedná se o nízkopodlažní tříčlánkový osminápravový tramvajový vůz. Tramvaj byla vyvinuta 

společností Aliance TW Team, která se skládala z firem Pragoimex, Krnovské opravy 

a strojírny a VKV Praha. Vozy byly zařazeny do Ostravského vozového parku od roku 2007. 

Celá koncepce je shodná jako u tramvaje KT8D5. [2] [3] (Obr. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 8: Vůz Vario LF2 [2] 
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Vario LF3/2 

Tramvaj VarioLF3/2 vychází konstrukčně z jednosměrné tříčlánkové tramvaje VarioLF3. Jde 

o osminápravové, tříčlánkové motorové tramvajové vozidlo s 50 % nízké podlahy. Pojezd vozu 

tvoří čtyři otočné podvozky s dvojím vypružením, z nichž každý má dvě hnací nápravy. 

Dopravní podnik začal tyto tramvaje koncem července roku 2008 využívat a nahrazovat s nimi 

starší typ obousměrné tramvaje KT8D5. [2] [3] (Obr. 10) 

 

Obrázek 10: Vůz Vario LF3/2 [2] 
 

Vario LF2 plus 

Vario LF2 plus je česká dvoučlánková, částečně nízkopodlažní tramvaj, která koncepčně 

vychází z modelu VarioLF2. Od typu této tramvaje se však liší novým podvozkem, díky němuž 

byla výška podlahy vysoko podlažní části snížena o 210 mm. Tramvaj je vybavena plně 

klimatizovanou kabinou řidiče a kamerovým systémem. První vůz byl zařazen do provozu 

s cestujícími v září roku 2009. [2] [3] (Obr. 11) 

 

Obrázek 11: Vůz Vario LF2 plus [2] 
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Obrázek 12: Vůz VV60LF [2] 

Vlečný vůz VV60LF 

Představuje obnovení tradice vlečných vozů, které v minulosti byly běžnou součástí tramvajové 

dopravy. Jde o nízkopodlažní vlečný vůz VV60LF, určený k provozu v soupravách 

s motorovými vozy Vario LFR.E nebo T3R.EV. Výroba těchto vozů probíhala mezi lety 

2003 až 2006 ve spolupráci dílen Dopravního podniku Ostrava a.s. s firmami Pragoimex a.s., 

Krnovské opravy a strojírny s.r.o. a Cegelec. [2] [3] (Obr. 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stadler Tango NF2 nOVA 

Jedná se o první tramvaj v české historii, která je dodávána ze zahraničí. Stadler Tango NF2 

je vyráběný švýcarskou společností Stadler Rail. Jde o dvoučlánkovou, zcela nízkopodlažní 

středně kapacitní tramvaj, která používá otočný podvozek s flexibilním rámem. Tento rám 

zajišťuje nižší hlučnost vozidla při provozu, a to i při vyšších rychlostech. Tramvaj využívá tří 

dvounápravových podvozků, přičemž první dva jsou usazeny pod předním článkem. Speciální 

požadavek byl na maximální rychlost 80 km/h. Dopravní podnik Ostrava uzavřel smlouvu 

na dodávku 40 kusů a používá pro tuto tramvaj označení nOVA. Poprvé tramvaj vyjela 

v Ostravě v dubnu roku 2018. [2] (Obr. 13) 
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Tabulka 1: Přehled a technické parametry tramvajových vozů [5] 

Typ 
Počet 
náprav 

Rozměry skříně 
d/š/v (m) 

Váha 
prázdného 
vozu (kg) 

Váha 
plného 

vozu (kg) 

Max. 
rychlost 
(km/hod) 

Počet místa 
k 

sezení/stání 

Stadler Tango NF2 
nOVA 6 24,900/2,500/3,600 34 500 48 800 80 61/127 

Vlečný vůz VV60LF 4 10,360/2,500/3,200 8 500 9 800 70 30/48 

ČKD K2 4 20,400/2,500/3,050 21 800 33 800 65 49/108 

ČKD T3 4 14,000/2,500/3,059 16 300 27 500 65 31/72 

ČKD T6A5 4 14,700/2,500/3,165 19 500 31 500 65 30/85 

Škoda- Inekon LTM 
10.08 (ASTRA) 4 19,790/2,460/3,460 26 000 24 200 70 41/113 

Inekon 2001 TRIO 4 20,130/2,460/3,460 26 000 41 200 70 41/158 

Vario LFR 4 15,100/2,500/3,058 21 200 28 300 65 33/60 

Vario LF2 6 22,600/2,480/3,185 31 500 42 200 65 46/94 

Vario LF2 plus 6 23,700/2,480/3,185 30 000 47 780 65 52/91 

ČKD KT8D5.RN1 8 30,300/2,480/3,550 38 500 61 600 65 63/157 

Vario LF3 8 30,100/2,500/3,085 38 000 55 500 65 61/168 

Vario LF3/2 8 31,200/2,480/3,085 41 500 64 950 65 54/175 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny technické parametry všech víše uvedených vozů. 

  

Obrázek 13: Vůz Stadler Tango NF2 nOVA [2] 
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3. INSTRUMENTACE 

Zařízení BRS-32 

Všechna měření byla provedena přístrojem BRS32, vyrobeným českou firmou ÚSMH AVČR 

ve spolupráci s firmami ARENAL a TEDIA. (Obr. 14) Jde o bateriový přístroj vybavený 

třísložkovým seizmickým geofonem a záznamem na interní flash paměť o kapacitě až 32 GB. 

Stahování naměřených dat a další parametry jsou nastavitelné přes USB rozhraní. Frekvenční 

a dynamický rozsah se pohybuje od 0,5 Hz do 80 Hz při dynamice až 120 dB. Tento rozsah 

je závislý na instalovaném interním geofonu. Po zapnutí se přístroj automaticky připojí k GPS 

signálu, pomocí kterého se zajistí časová synchronizace dat s vysokou přesností a zaznamenají 

se i souřadnice měření. U BRS32 lze zvolit interní senzorové vybavení podle charakteru měření 

buď s interními geofony SM6 holandské výroby (4.5 až 100 Hz) nebo s 1 Hz snímači LE3D 

od německé firmy Lennartz (1 až 80 Hz), případně připojit i jiný externí snímač. [7] 

Naměřená data jsou ukládána ve formátu bin, ve složce odpovídající datu, kdy bylo měření 

prováděno, a sériovému číslu přístroje. Každý záznamový soubor obsahuje až 42. minutový 

úsek měření. Jednotlivé soubory jsou v rámci měření chronologicky číslovány. Paměť přístroje 

obsahuje také další soubory, které slouží k automatické konfiguraci přístroje. Dále obsahuje 

software k vyhodnocování naměřených hodnot BRmonitor a Excel tabulku, k podrobné analýze 

naměřených dat. [6]  

 

Obrázek 14: Seizmický datalogger BRS-32 
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Dálkoměr Yukon Extend LRS-1000 

Pro měření rychlosti projíždějících tramvají bylo využito přístroje Yukon LRS-1000. (Obr. 15) 

Tento přístroj umí změřit vzdálenost, výšku a úhel. K funkci měření rychlosti využívá pulsního 

laseru s nízkým výkonem, který je neškodný lidskému oku. Model LRS-1000 je vybaven 

vestavěnou baterií, monokulárním dalekohledem se zvětšením 6x, měřitelnou vzdáleností 

v rozmezí 5 až 1000 m a umožňuje změření rychlosti pohybujících se objektů v rozsahu 

5 až 300 km/h. [15] 

 

Obrázek 15: Dálkoměr Yukon Extend LRS-1000 
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4. SEIZMICKÉ MĚŘENÍ 

4.1. ZÁJMOVÉ LOKALITY 

Měření proběhlo celkově na třech vybraných lokalitách. První oblast s pracovním názvem 

„Hulváky“ se nachází v Ostravském městském obvodu Hulváky, na tramvajové trati vedoucí 

po ulici 28. října. Lokalita je mezi tramvajovými zastávkami Hulváky a Prostorná. (Obr. 16) 

Dvoukolejný tramvajový pás se nachází uprostřed oboustranné pozemní komunikace, která 

je z obou stran opatřena chodníky pro pěší. (Obr. 17) 

Další dvě lokality s pracovními názvy „Hrad“ a „Stavba“ se nachází v městském obvodu 

Slezská Ostrava. Lokalita „Hrad“ je v nedaleké blízkosti Slezskoostravského hradu, mezi 

zastávkami U Hradu a Důl Zárubek. (Obr. 18) Lokalita „Stavba“ se nachází zhruba 1 700 metrů 

od lokality „Hrad“ dál ve směru na Radvanice, mezi zastávkami Důl Zárubek a Hranečník. 

(Obr. 19) Na obou dvou lokalitách je oboustranný kolejový tramvajový pás, který se nachází 

na železničním násypu. (Obr. 20) 

 

 

Obrázek 16: Mapa sledované oblasti „Hulváky“ 
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Obrázek 17: Vzorový řez tramvajovým pásem (s tlumící deskou) 
 

 

Obrázek 18: Mapa sledované oblasti „Hrad“ 
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Obrázek 19: Mapa sledované oblasti „Stavba“ 
 

 

Obrázek 20: Vzorový řez tramvajovým pásem (s pražci) 
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4.2. METODIKA MĚŘENÍ 

Měření proběhlo ve třech lokalitách a každé trvalo přibližně jednu hodinu. K měření bylo 

použito tří přístrojů BRS-32. Před zahájením měření byl nejdříve vytyčen kolmý profil 

k tramvajové trati. Na takto vzniklém profilu byla vytyčena v různých vzdálenostech měřická 

stanoviště, na kterých se ustanovily přístroje. Pro vyhodnocení byla vybírána bližší kolej 

z důvodu dosažení vyšší maximální amplitudy jednotlivých tramvají. Výjimkou byla lokalita 

„Hrad“, z důvodu projetí více druhů tramvajových souprav. Na lokalitě „Stavba“ proběhlo také 

měření rychlosti projíždějících tramvají. Příčinou byla hypotéza o vlivu rychlosti tramvaje 

na odezvu podloží. 

Na všech lokalitách byl zaznamenáván čas průjezdu, směr jízdy, číslo linky a číslo vozu. Podle 

zaznamenaného čísla vozu, byly zpětně určeny jednotlivé typy vozů a maximální amplitudy 

jednotlivých složek rychlosti kmitání. 

 

4.2.1. MĚŘENÍ „HRAD“ 

První měření proběhlo na lokalitě „Hrad“, a to 17. 10. 2019 v dopoledních hodinách. (Obr. 22) 

K měření bylo použito tří přístrojů BRS-32. U jednoho z přístrojů však došlo k technickému 

problému. Z toho důvodu proběhl zbytek experimentu pouze s dvěma funkčními přístroji. Před 

zahájením měření bylo nejdříve nutné vytyčit kolmý profil k tramvajové trati. Na takto 

vzniklém profilu byla vytyčena měřická stanoviště. První měřické stanoviště bylo 

ve vzdálenosti 3,3 m, druhé měřické stanoviště bylo ve vzdálenosti 5,7 m od tramvajového 

pásu, který byl ve směru Svinov (Obr.21). GPS souřadnice prvního stanoviště byly 

49°49'40.953'' N, 18°18'3.131'' E. Toto měření trvalo přibližně hodinu, a bylo při něm 

zaznamenáno 22 tramvajových souprav, jedoucích v obou směrech. Ve směru na centrum 

projelo 12 souprav a ve směru na Radvanice projelo 10 souprav. Výsledky byly vyhodnoceny 

pouze pro jeden směr (centrum) vzhledem k průjezdu více druhů tramvajových souprav. 
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Obrázek 21: Schéma rozmístění seizmických senzorů (lokalita Hrad) 
 

 

Obrázek 22: Ustanovení měřícího zařízení na lokalitě „Hrad“ 
 

4.2.2. MĚŘENÍ „HULVÁKY“ 

Druhé měření proběhlo na lokalitě „Hulváky“, 31. 10. 2019 v odpoledních hodinách. (Obr. 24) 

K měření bylo použito tří přístrojů BRS-32. Znovu se však u jednoho z přístrojů vyskytnul 

technický problém, proto měření proběhlo pouze se dvěma funkčními přístroji. Před začátkem 

samotného měření bylo nutné nejdříve vytyčit kolmý profil k tramvajové trati. Na tento profil 

byla vytyčena dvě měřická stanoviště, ve vzdálenosti 6,1 a 14,4 metrů od tramvajového pásu 

ve směru Svinov (Obr.23). GPS souřadnice prvního stanoviště byly 49°49'34.58'' N, 

18°14'44.547'' E. Toto měření trvalo přibližně hodinu a bylo při něm zaznamenáno 

35 tramvajových souprav jedoucích v obou směrech. Ve směru na centrum projelo 17 souprav 

a ve směru na Svinov projelo 18 souprav. Pro vyhodnocení byl vybrán pouze směr Svinov, 

a to z důvodu dosažení vyšší maximální amplitudy jednotlivých tramvají než ve druhém směru.  
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Obrázek 23: Schéma rozmístění seizmických senzorů (lokalita Hulváky) 
 

 

Obrázek 24: Ustanovení měřícího zařízení na lokalitě „Hulváky“ 

 
 

4.2.3. MĚŘENÍ „STAVBA“ 

Třetí měření se uskutečnilo na lokalitě „Stavba“, 27. 11. 2019 v odpoledních hodinách. 

(Obr. 26) K měření bylo použito tří přístrojů BRS-32. Před zahájením měření bylo nejdříve 

nutné vytyčit kolmý profil k tramvajové trati, na kterém byla vytyčena tři měřická stanoviště. 

První dvě stanoviště byla ve vzdálenosti 1,0 a 3,3 metrů od tramvajového pásu ve směru Svinov. 

Třetí stanoviště bylo umístěno na dno stavební jámy do hloubky 4,8 metrů ve vzdálenosti 

4,1 metrů od tramvajového pásu (Obr.25). GPS souřadnice prvního stanoviště byly 

49°49'37.715'' N, 18°18'36.389'' E. Měření trvalo přibližně hodinu, a bylo při něm zaznamenáno 

30 tramvajových souprav, jedoucích v obou směrech. Ve směru na centrum projelo 14 souprav 

a ve směru na Radvanice projelo 16 souprav. Pro vyhodnocení byl vybrán směr (centrum), 

z důvodu dosažení vyšší maximální amplitudy jednotlivých tramvají než ve druhém směru.  
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Obrázek 25: Schéma rozmístění seizmických senzorů (lokalita Stavba) 
 

 

Obrázek 26: Ustanovení měřícího zařízení na lokalitě „Stavba“ 
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4.3. GEOLOGIE ZÁJMOVÉ OBLASTI 

Širší geologie Ostravy 

Ostrava se nachází v karpatské předhlubni na rozhraní dvou základních geologických jednotek 

s odlišným vývojem, a to Český masiv a Západní Karpaty. (Obr. 27) Český masiv (ČM) 

je tvořen hlavně prekambrickými a paleozoickými horninami. Oblast Ostravy náleží 

moravskoslezské oblasti ČM, která je tvořena metamorfovanými horninami a sedimenty. [16] 

V zájmové oblasti převládají v podloží pokryvných útvarů sedimenty karbonu, které 

reprezentují hornoslezskou pánev. Západní Karpaty jsou mladší než ČM a na naše území 

zasahuje jen jejich nejzápadnější část. Stejně jako Alpy, vznikla tato soustava během alpínského 

vrásnění. Část zasahující na naše území tvoří horské pásmo, od Javorníků a Beskyd na severu 

po Bílé Karpaty na jihu, tvořené především paleogenními sedimenty charakteru pískovců 

a jílovitých břidlic. Kromě horského pásma Karpat jsou součástí i nížiny a úvaly tvořené 

převážně nezpevněnými klastickými sedimenty charakteru písků a jílů miocenního stáří, jako 

například Hornomoravský úval náležející geologické jednotce karpatské předhlubně. [17] 

Povrch zájmových lokalit byl formován v kvartéru a ovlivněn pevninským ledovcem 

zasahujícím ze severu dnešního Polska, spolu s aluviálními formacemi řek Odry a Ostravice 

včetně jejich přítoků. Jedná se především o hlíny, spraše, písky a štěrky. (Obr. 28) 

 

Obrázek 27: Geomorfologická mapa 
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Obrázek 28: Geovědní mapa nadloží (1:50 000)  

A- lokalita Hulváky, B- lokalita Hrad, C- lokalita Stavba 

Lokalita „Hulváky“ 

V této lokalitě se nachází řada inženýrskogeologických vrtů, které jsou evidovány v databázi 

České geologické služby – Geofondu. (Obr. 29) Z této databáze byly poskytnuty vrtné profily 

vybraných vrtů. Celkem bylo zpracováno 11 vrtů. Jejich hloubka se pohybovala v rozmezí 

6 - 21 metrů. Na lokalitě Hulváky se nachází naváté, splachové a říční nezpevněné sedimenty 

tvořené převážně sprašovou hlínou, pískem a štěrkem. Z dokumentace těchto vrtů je patrné, 

že v okolí místa měření se nachází v hloubce 0,4 - 1,2 metrů navážka, dále v hloubce 

1,6 – 5 metrů vrstva hlíny s lokální příměsí jílu a do hloubky až 8 metrů vrstva štěrku písčitého 

až štěrku písčitojílovitého. Hladina podzemní vody se vyskytuje v horizontu 214,2m n. m. 

Na základě poskytnutých dat byl v programu RockWorks vytvořen řez a 3D model. 

(Obr. 30, 31)  

  

 

Obrázek 29: Umístění vybraných vrtů 
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Obrázek 30: Model horninového prostředí podloží 
 

 

Obrázek 31: Řez modelem horninového prostředí 
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Lokalita „Hrad“ 

V minulosti zde byla realizována řada inženýrskogeologických vrtů, které jsou evidovány 

v databázi České geologické služby – Geofondu. (Obr. 32) Z této databáze byly poskytnuty 

informace o geologii vybraných vrtů. Celkem bylo zpracováno 8 vrtů. Jejich hloubka 

se pohybovala v rozmezí 7,5 - 14 metrů. V místě se nachází naváté, splachové a říční sedimenty 

tvořené převážně sprašovou hlínou, pískem a pískovcem. Z geologie těchto vrtů je patrné, 

že v okolí místa měření se nachází v hloubce 0,3 – 5,5 metrů navážka s příměsí uhlí, dále 

v hloubce 5,6 – 7,3 metrů vrstva sprašové hlíny a do hloubky až 11 metrů vrstva písku 

a pískovce. Hladina podzemní vody ve vrtech nebyla naražena. Na základě poskytnutých dat 

byl v programu RockWorks vytvořen řez a 3D model. (Obr. 33, 34) 

  

 

Obrázek 32: Umístění vybraných vrtů 

 

Obrázek 33: Model horninového prostředí podloží 
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Obrázek 34: Řez modelem horninového prostředí 
 

Lokalita „Stavba“ 

V blízkosti této lokality bylo zrealizováno několik inženýrskogeologických vrtů, které jsou 

evidovány v databázi České geologické služby – Geofondu. (Obr. 35) Z této databáze byly 

poskytnuty informace k 11 zvoleným vrtům. Jejich hloubka se pohybovala v rozmezí 

6 – 24 metrů. V místě se nachází naváté, splachové a říční sedimenty tvořené převážně 

sprašovou hlínou, pískem a pískovcem. Vrchní vrstva kvartéru obsahuje navážku a hlínu 

do hloubky cca 0,9 metrů. Spodní vrstva je tvořena úlomky karbonských hornin, které 

se prolínají s vrstvami písku a jílu do hloubky zhruba 10 metrů a dále do hloubky až 15 metrů 

se vyskytuje pískovec. Naražená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 3 metry 

a hladina ustálené podzemní vody se vyskytuje v hloubce 10 metrů. Na základě poskytnutých 

dat byl v programu RockWorks vytvořen řez a 3D model. (Obr. 36, 37)  

  

 

Obrázek 35: Umístění vybraných vrtů 
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Obrázek 36: Model horninového prostředí podloží 

 

 

Obrázek 37: Řez modelem horninového prostředí 
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4.4. VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ 

Všechna naměřená data byla vyhodnocena pomocí softwaru BRmonitor. Po načtení vybraných 

dat bylo možné pomocí zaznamenaného času průjezdu každé tramvaje určit časový interval 

záznamu. Poté, co byl určen přesný čas průjezdu tramvaje, vykreslil program rychlosti kmitání 

složeného z kmitání ve směru vertikálním (SHZ), horizontálním radiálním (SHN) 

a horizontálním transverziálním (SHE). (Obr. 38) Program vykreslil pěti sekundový záznam, 

ve kterém stanovil maximální hodnoty amplitudy v jednotlivých směrech (Obr. 39). Tento 

rozsah lze dále posouvat po pěti sekundových krocích. [4]  

Vyhodnocení měření byla poté zpracována v následujících grafech č. 1-10. První graf u každé 

lokality ukazuje četnost průjezdu měřených tramvajových vozů a souprav. Druhý graf je složen 

z tabulky a grafického znázornění všech tří maximálních amplitud rychlosti kmitání u daných 

měřených tramvajových vozů a souprav. Pořadí tramvají v grafu je seřazeno podle dosažených 

velikosti hodnot ve směru vertikálním (SHZ) od největšího po nejmenší.  

 

Obrázek 38: Seizmický záznam v softwaru BRmonitor 
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Obrázek 39: Detail záznamu průjezdu tramvaje v čase 10:17 v softwaru BRmonitor (lokalita 
Hrad) 

 

4.4.1. VYHODNOCENÍ „HULVÁKY“ 

 

Graf 1: Četnost průjezdů sledovaných tramvajových vozů  
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Graf 2: Maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolaného průjezdy jednotlivých typů 
tramvají  
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4.4.2. VYHODNOCENÍ „HRAD“ 

 

Graf 4: Četnost průjezdů sledovaných tramvajových vozů  
 

 

Graf 5: Maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolaného průjezdy jednotlivých typů 
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2
6

2 1
1

Četnost průjezdů sledovaných tramvajových vozů

Vario LFR Stadler Tango NF2 17 NOVA ČKD T3 Vario LF2 Vario LF2 plus

Vario LF2 plus ČKD T3 Vario LF2
Stadler Tango NF2

17 NOVA
Vario LFR

Dle osy Z 0,587 0,532 0,48 0,4157 0,4125

Dle osy N 0,337 0,4655 0,259 0,3462 0,408

Dle osy E 0,251 0,4135 0,209 0,3345 0,257

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

M
ax

im
ál

ní
 a

m
pl

itu
da

 ry
ch

lo
st

í k
m

itá
ní

 
[m

m
/s

]

Typ tramvají

Maximální amplituda rychlosti kmitání

Dle osy Z Dle osy N Dle osy E



Bakalářská práce: Dynamické zatížení okolí tramvajové tratě vlivem tramvaje Stadler NF2 
nOVA – srovnání se staršími typy tramvají 

 
 

29 

 

Graf 6: Maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolaného průjezdy jednotlivých typů 
tramvají  

 

4.4.3. VYHODNOCENÍ „STAVBA“ 
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Graf 8: Maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolaného průjezdy jednotlivých typů 
tramvají  

 

 

Graf 9: Maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolaného průjezdy jednotlivých typů 
tramvají 
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Graf 10: Maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolaného průjezdy jednotlivých typů 
tramvají (přístroj v hloubce 4,8m) 

 

4.4.4. SUMARIZACE 
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Četnost 
průjezdů 
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[mm/s] 

Osa (SHN) 
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[mm/s] 

1. Škoda- Inekon LTM (ASTRA) 2 1,637 0,68 0,851 

2. ČKD T6A5 2 1,507 0,737 0,868 

3. Vario LF2 1 1,422 0,728 0,836 

4. ČKD T3 6 1,394 0,734 0,824 

5. Vario LFR 3 1,387 0,863 0,956 
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7. Inekon 2001 TRIO 1 1,276 0,501 0,689 
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Tabulka 3: Maximální amplitudy rychlosti kmitání na lokalitě „Hrad“ 

Pořadí Typ vozu 
Četnost 
průjezdů 

Osa (SHZ) 
[mm/s] 

Osa (SHN) 
[mm/s] 

Osa (SHE) 
[mm/s] 

1. Vario LF2 plus 1 0,849 0,398 0,589 

2. Vario LF2 1 0,796 0,883 0,568 

3. ČKD T3 2 0,555 0,404 0,397 

4. Vario LFR 2 0,505 0,474 0,286 

5. Stadler Tango NF2 17 nOVA 6 0,406 0,325 0,337 

 

Tabulka 4: Maximální amplitudy rychlosti kmitání na lokalitě „Stavba“ (na povrchu) 

Pořadí Typ vozu 
Četnost 
průjezdů 

Osa (SHZ) 
[mm/s] 

Osa (SHN) 
[mm/s] 

Osa (SHE) 
[mm/s] 

1. ČKD T3 2 1,947 1,1 0,652 

2. Stadler Tango NF2 17 nOVA 5 1,475 0,792 0,614 

3. Vario LFR 2 1,38 0,936 0,601 

4. Škoda- Inekon LTM (ASTRA) 3 0,962 0,559 0,439 

 

Tabulka 5: Maximální amplitudy rychlosti kmitání na lokalitě „Stavba“ (v hloubce 4,8m) 

Pořadí Typ vozu 
Četnost 
průjezdů 

Osa (SHZ) 
[mm/s] 

Osa (SHN) 
[mm/s] 

Osa (SHE) 
[mm/s] 

1. Stadler Tango NF2 17 nOVA 5 0,086 0,065 0,068 

2. ČKD T3 2 0,082 0,046 0,046 

3. Vario LFR 2 0,081 0,064 0,048 

4. Škoda- Inekon LTM (ASTRA) 3 0,063 0,044 0,045 
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4.5. DISKUSE 

Při závěrečném hodnocení je zapotřebí se zamyslet nad faktory, které ovlivňují velikost 

amplitud rychlosti kmitání. Aspektů, které vstupují do vyhodnocování je velké množství. 

Jednotlivé typy tramvají mají různé technické parametry, typ podvozku, počet náprav, rychlost 

a hmotnost tramvaje, technický stav a stáří. Dále se liší ve smyslu, zda se jedná o tramvajový 

vůz, nebo o tramvajovou soupravu. Víme, že větší amplitudy vyvolávají tramvaje s vyšší 

dosaženou aktuální rychlostí a hmotností při průjezdu lokalitou, tramvaje se starším typem 

podvozku, s opotřebovaným okolkem nebo s celkově zhoršeným technickým stavem vozů. 

Velkou roli hrají také faktory ovlivňující šíření vibrací v okolí tramvajového pásu. 

To je ovlivněno například použitým materiálem, skladbou konstrukce nebo aktuálním 

technickým stavem drážního tělesa. V Ostravě jsou dvě konstrukční řešení tramvajového pásu. 

Koleje uložené na násypu, nebo zapuštěné s izolačními panely. Šíření vibrací je také ovlivněno 

přípovrchovou geologií, hladinou podzemní vody nebo konstrukcemi či objekty, ke kterým 

tramvajový pás přiléhá. Velikost naměřených hodnot samozřejmě ovlivňují i vzdálenosti 

jednotlivých přístrojů od zdroje vibrací. Čím větší vzdálenost od zdroje vibrací, tím menší jsou 

naměřené amplitudy dle útlumu prostředí. 

Výrazný vliv na hodnoty amplitud rychlosti kmitání má také rychlost projíždějících 

tramvajových souprav. Na dvou sledovaných lokalitách veškeré tramvaje projížděly přibližně 

stejnou rychlostí. Díky tomu bylo možné porovnávat výsledky měření i přes neznalost rychlosti 

pohybu projíždějících souprav. Výjimkou však byla lokalita „Stavba“, na které měření rychlosti 

projíždějících souprav proběhlo, což nám naši hypotézu potvrdilo.  

Problematika šíření vibrací je obtížná a jsou na ní zaměřeny mnohé odborné publikace. 

 

 

 

 

  



Bakalářská práce: Dynamické zatížení okolí tramvajové tratě vlivem tramvaje Stadler NF2 
nOVA – srovnání se staršími typy tramvají 

 
 

34 

5. ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá studiem seizmické odezvy podloží od projíždějící tramvajové 

dopravy. Cílem bylo provést seizmické měření na zvolených lokalitách a následně vyhodnotit 

získaná data v amplitudové oblasti. Pro lepší informace o geologii v daných lokalitách byl 

vytvořen 3D model a 2D řez v programu RockWorks. Modely byly vytvořeny na základě dat 

o jednotlivých vrtech získaných z Geofondu. Měření na každém úseku bylo prováděno 

přibližně v délce jedné hodiny a poté graficky vyhodnoceno podle maximálních amplitud 

rychlosti kmitání a četnosti průjezdů tramvajových vozů. Porovnání maximálních amplitud 

jednotlivých tramvají proběhlo ve směru osy vertikální (SHZ). Takto byla tramvaj Stadler NF2 

nOVA porovnána s ostatními typy tramvají. Srovnání proběhlo pro každou z lokalit zvlášť.  

Měření proběhlo přesněji ve třech vybraných úsecích pro tramvaje projíždějící na bližší koleji. 

Výjimkou je pouze lokalita „Hrad“, kde bylo vyhodnocování prováděno pouze pro vzdálenější 

kolej. Důvodem tohoto měření na vzdálenější koleji bylo projetí více druhů tramvajových 

souprav než na koleji bližší.  

V rámci všech provedených měření bylo zaznamenáno 85 průjezdů osmi různými typy 

tramvajových vozů. Z toho bylo pro bakalářskou práci vyhodnoceno pouze 44 tramvajových 

průjezdů, a to z důvodu sledování jen jednoho směru jízdy. 

Na lokalitě „Hulváky“ bylo zaznamenáno sedm typů tramvají a celkově vyhodnoceno 17 

průjezdů. Nejvyšších hodnot aplitudy rychlosti kmitání zde vyvolali tramvaje typu 

Škoda- Inekon LTM (ASTRA) a ČKD T6A5. Nejnižších hodnot amplitudy rychlosti kmitání 

měly tramvaje typu Stadler Tango NF2 17 nOVA a Inekon 2001 TRIO. 

Na lokalitě „Hrad“ bylo vyhodnocováno pět různých typů tramvají s celkově 12 měřenými 

průjezdy. Největších hodnot amplitudy rychlosti kmitání dosahovaly tramvajové vozy typu 

Vario LF2 plus a Vario LF2. Naopak nejmenší naměřenou amplitudu rychlosti kmitání měla 

tramvaj Stadler NF2 nOVA. 
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Na poslední měřené lokalitě „Stavba“ byly naměřeny čtyři typy tramvají s 12 zaznamenanými 

průjezdy. Na tomto úseku proběhlo měření nejen na povrchu, ale i v hloubce, a to 4,8 metrů 

pod povrchem na dně stavební jámy. Nejvyšších hodnot amplitudy rychlosti kmitání zde 

vyvolali tramvaje typu ČKD T3 a Stadler NF2 nOVA. Naopak nejnižších hodnot amplitudy 

rychlosti kmitání měly tramvaje typu Vario LFR a Škoda- Inekon LTM (ASTRA). 

Na lokalitách „Hrad“ a „Stavba“ se projíždějící tramvaje pohybovali stejnou rychlostí. Díky 

tomu bylo možné porovnávat výsledky měření i přes neznalost rychlosti pohybu jednotlivých 

souprav.  

Z vyhodnocených dat vyplývá, že tramvaj Stadler NF2 nOVA, na dvou lokalitách „Hulváky“ 

a „Hrad“, vyvolala menší amplitudu rychlosti kmitání v porovnání s ostatními sledovanými 

tramvajemi. Na lokalitě „Stavba“ naopak tato tramvaj vyvolala vyšší amplitudu rychlosti 

kmitání v porovnání s ostatními sledovanými tramvajemi. Domnívali jsme se, že to bylo 

způsobeno dosažením vyšší rychlosti při průjezdu tímto úsekem oproti ostatním typům 

tramvají. Proto bylo provedeno dodatečné měření rychlosti průjezdu tramvají, které naši 

domněnku potvrdilo. 
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