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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na aplikaci matematických metod vícekriteriálního 

rozhodování na úlohy navrhování protihlukových stěn. Uvedeno je shrnutí teorie 

o protihlukových stěnách, nezbytné pro pochopení principů, podle kterých jsou 

protihlukové stěny navrhovány. Dále jsou prezentovány vhodné metody 

vícekriteriálního rozhodování, společně s definováním a podrobným popisem 

kritérií, podle kterých se mohou vlastnosti protihlukových stěn hodnotit. V závěru 

práce je uvedena komplexní demonstrace aplikace prezentovaných principů na 

příkladu reálné silniční stavby, kde se protihluková stěna realizovala. Součástí 

práce jsou i tabulky pro provádění rychlých výpočtů na bázi prezentovaných 

principů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pozemní komunikace, protihlukové clony, protihlukové stěny, vícekriteriální 

rozhodování 
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ANOTATION 

This bachelor thesis is focused on the application of multicriterial decision-making 

methods in the field of noise barrier design. The thesis contains a summary of 

theoretical knowledge related to noise barriers, which is essential in 

understanding the principles of their design. Later on, the thesis presents usable 

methods of multicriterial decision-making and defines several criteria, through 

which can noise barriers be rated and judged. The final part of the thesis shows 

a complex demonstration of the application of presented methods on an example 

of a real road construction project, where a noise barrier was designed. Included 

in the attachments are tabular tools used for making calculations in the thesis. 

These can be easily used for any other task which uses the methods presented 

in this work. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

land transportation structures, noise barriers, multi-criterial decision making 
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1 ÚVOD 

V roce 2002 vydal Evropský parlament směrnici 2002/49/ES o hodnocení a řízení 

hluku ve venkovním prostředí, ve kterém hluk označil za jeden z hlavních 

problémů životního prostředí v Evropě. Směrnice mimo jiné zavazovala členské 

státy k vypracování rozsáhlého projektu hlukových map pro své aglomerace a 

hlavní dopravní tepny: silniční, železniční i letecké. Cílem bylo zjistit současný 

stav zatíženosti životního prostředí hlukem a na základě výsledků zkoumání 

navrhnout akční plány na řešení problémů s nadměrným hlukem. [13] 

Z výsledků mapování z roku 2007 pak vyplynulo, že až 40% evropské populace 

je vystaveno hluku přesahujícímu 55 dB, což je podle WHO (World Health 

Organization) hluk již do velké míry obtěžující. Cirka 20 % z nich je pak vystaveno 

i hluku přesahujícímu 65 dB, které již může působit nemalé škody na zdraví, 

především poškození oběhové soustavy. Mapování hl. m. Prahy v rámci této 

iniciativy zjistilo, že se s takovým hlukem potýká přibližně 120 000 lidí, tedy kolem 

13% populace. Z naprosté většiny, kolem 95% případů, byl pak zdroj tohoto 

obtěžování v silniční dopravě. [1] 

Výsledky zní možná na první pohled velmi přehnaně. Každý člověk žijící 

v urbanizované krajině se však může zamyslet nad tím, na kolik je vlastně on 

denně vystaven dopravnímu hluku. Já osobně bydlím nad frekventovanou 

železniční tratí 170 Praha – Plzeň, kde pouze interval příměstských vlaků činí 

během dne 15 minut, nemluvě o značné vytíženosti trati rychlíky a nákladními 

vlaky. Trať není nijak protihlukově šetřena, a i když mě od ní dělí přibližně 200 

metrů a mnoho dalších budov, je odtud každý projíždějící vlak jasně slyšet. Není 

pak těžké si představit, že pro obyvatele domů v krátké vzdálenosti od této 

železnice jsou průjezdy vlaků značně nepříjemné. 

V případě výše zmíněné tratě se navržené řešení nadměrného hluku doplňuje se 

záměrem modernizace zásadních železničních tratí na vysokorychlostní traťe a 

svedení značné části trasy tunelem pod zem, což okolí tratě od největších zdrojů 

hluku zprostí úplně. Takové řešení je samozřejmě pro problematiku nadměrného 

hluku nejlepší a značí, že by se měla co možná největší pozornost při navrhování 

nových dopravních tepen věnovat jejich umístění v krajině tak, aby už jen jejich 

polohou žádné problémy s hlukem nevyvstávaly. Takové řešení však není vždy 

dobře možné, nejčastěji z ekonomických důvodů.  

Je tak třeba na dopravních trasách v hlukem ohrožených místech navrhovat 

vhodná protihluková opatření. Ty lze rozdělit na opatření aktivní a opatření 

pasivní. Aktivní opatření jsou taková, která zabraňují samotnému vzniku 

nadměrného hluku. Typicky se jedná například o opatření dopravně organizační, 

jako je snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci, může se však jednat 

i o opatření technická, jako je výměna krytu vozovky např. za asfaltový drenážní 

koberec, který pohlcuje zvuk vznikající na styku kola s vozovkou. Pasivní 
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opatření jsou pak taková, která se snaží co nejvíce zmírnit účinky již existujícího 

hluku na své okolí. Těmi mohou bát opatření urbanistická, která se snaží umístit 

ohrožené budovy a prostory co nejdál od zdroje hluku, nebo opět technická. 

Nejtypičtějším představitelem technických opatření jsou právě protihlukové clony, 

kterých se bude týkat tato práce. [2,3] 

Cílem této práce zpracovat problematiku protihlukových clon, jejich fungování a 

jejich typů, a především následně pomocí několika různých matematických 

metod vícekriteriální analýzy variant vytvořit postup pro efektivní rozhodování o 

technicko-ekonomicky nejvýhodnější možné variantě protihlukových stěn pro 

konkrétní projekt na základě jasně definovaných kritérií, od konkrétních 

fyzikálních vlastností po subjektivní estetičnost jednotlivých typů stěn, se 

zaměřením na podmínky v České republice. 

Práce samotná je tak rozdělena na dvě velké části. V teoretické první části jsou 

shrnuty základní poznatky o protihlukových clonách a akustice s nimi spojené, 

popsány jsou pak také jednotlivé druhy clon a jejich materiálové varianty, které 

jsou rozebrány na základě jejich výhod a nevýhod. Na to pak navazuje část 

druhá, týkající se praktické části práce, kde budou prezentovány metody 

vícekriteriálního rozhodování, a definovány kritéria pro výběr, které nám 

umožňují co nejlépe posoudit vhodnost jednotlivých druhů stěn pro 

nespecifikovanou situaci. Následně pak práce prezentuje použití vytvořených 

postupů na vybraných reálném silničním projektu, kde se protihluková stěna 

realizovala. 
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2 TEORETICKÉ UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY 

PROTIHLUKOVÝCH CLON 

2.1 HISTORIE 
Uvědomění o hluku vydávaným dopravními prostředky můžeme zpozorovat již 

v legislativních systémech dávné minulosti, kdy například už v Římské říši byl 

zakázán provoz vozů na ulicích měst z důvodu nadměrného hluku, které 

vydávaly jejich kola při kontaktu s dlážděnými ulicemi.  

Skutečně významný nárůst dopravního hluku však samozřejmě přišel až 

s nástupem železnice a spalovacího motoru. Za prvního proponenta 

protihlukových stěn lze považovat Spojené státy, kde se u hlučných silnic 

v intravilánu začaly vystavovat první betonové clony přibližně v polovině 20. 

století. Bylo to spojeno s mnohem častějším trendem „schovávání“ význačných 

dálnic za zemní valy či stěny z řeziva, které napomáhaly uchovávat jak vizuální, 

tak zvukovou podobu přírodní krajiny. 

Od té doby se však centrum vývoje a rozšíření protihlukových stěn přesunulo do 

Evropy, především do velice hustě zalidněných zemí jako je Nizozemsko nebo 

Dánsko, kde se například v 90. letech začaly objevovat první průhledné clony, 

které dnes častým zjevem i v České republice. Zde se až do 90. let na ekologické 

aspekty výstavby dopravních tepen příliš nehledělo. Dnes je však již akustická 

ochrana standardem každé nové dopravní výstavby, stejně jako dodatečné 

clonění staveb již existujících. [1,4] 

2.2 LEGISLATIVA 
Již výše zmíněná Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/49/ES o 

hodnocení a řízení enviromentálního hluku zavazovala všechny členské státy EU 

a ukládala jim vypracování strategických hlukových map pro všechny hlavní 

silnice, železnice, letiště a hlavní aglomerace. V návaznosti na výsledky těchto 

měření byly následně vytvořeny akční plány pro řešení odhalených problémů 

s nadměrným hlukem.  

Mezní hodnoty zásadních ukazatelů daných Evropskou Unií a doporučených 

Světovou zdravotnickou organizací v jimi vypracovaném dokumentu 

Environmental Noise Guidelines for the European Region z roku 2018 však 

nejsou pro navrhování protihlukových opatření v České republice závazné a jsou 

používány především pro účely územního plánování. [14] 

Ochrana lidského zdraví před hlukem ve venkovním prostoru, konkrétně i 

z dopravního provozu, je v legislativním systému České republiky stanovena 

zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. [5] 
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Tyto dokumenty mimo jiné ustanovují: 

- nejvyšší přípustné hygienické limity hluku, který se stanový součtem 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 

o tento limit pro dopravní hluk s výjimkou leteckého činí 50 dB 

s příslušnou korekcí pro místo a denní či noční dobu 

- způsoby měření a hodnocení hluku, potřebnou způsobilost osoby toto 

měření vykonávající 

- úkoly obecních orgánů ochrany veřejného zdraví a stavebních úřadů ve 

věci ochrany před hlukem, včetně pravidel pro udělování územních a 

stavebních povolení na dotčené stavby 

- úkoly Ministerstva zdravotnictví ve věci ochrany před hlukem 

o z dopravního hlediska jde především o monitorování hlukové 

situace, aktualizace hlukových map, mezních hodnot hlukových 

ukazatelů, akčních plánů a jejich prezentace veřejnosti 

- povinnosti Ministerstva dopravy a krajských úřadů ve věci předávání 

podkladů pro zpracování hlukových map a navazujících dokumentů 

- způsoby právního vymáhání nedodržování hygienických limitů [15,16] 

Konkrétnější pravidla pro výstavbu protihlukových clon jsou pak popsána 

v jednotlivých technických kvalitativních podmínkách a rozšiřujících technických 

podmínkách, které s pravidelnými aktualizacemi vydávají a veřejnosti 

zpřístupňují Ředitelství silnic a dálnic ČR pro protihlukové clony na silničních 

stavbách a Správa železniční dopravní cesty pro clony na železničních stavbách. 

Momentálně platné dokumenty jsou TP 104 z roku 2016 a TKP 25 z roku 2009 

pro stavby silniční a TKP 16 z roku 2010 pro stavby železniční. 

Shrnutí nejdůležitějších ustavení uvedených v těchto dokumentech pro všechny 

definované druhy protihlukových clon jsou pak: 

- závazné technické normy týkající se výstavby 

- požadavky na akustické vlastnosti, například pohltivost a neprůzvučnost 

- požadavky na mechanické vlastnosti, stabilitu a bezpečnost 

- požadavky na udržitelnost a životní prostředí 

- požadavky na použité stavební materiály 

- požadavky na způsobilost dodavatele stavebních prací 

- požadavky na technologické postupy prací 

- postupy kontrolních zkoušek [5,17,18] 

2.3 NAVRHOVÁNÍ 
Potřeba snížení hlukové zátěže v dané lokalitě se dá určit na základě mnoha 

způsobů. Jako základní podklad, použitelný hlavně pro nově budovaná 

protihluková opatření, tedy u již existujících dopravních staveb, lze použít státem 

vypracovávané hlukové mapy, kde jsou výpočty stanovené hladiny hluku pro 

všechny důležité dopravní tepny v zemi. Ty se pak dále prověřují a doplňují 
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akustickým měřením v denní a noční době. V případě výstavby nových 

dopravních komunikací je třeba provést kompletní novou akustickou studii pro 

zjištění hlukové zátěže, jejíchž výsledkem je rozhodnutí o provedení 

protihlukových opatření. 

2.3.1 Akustická studie 

Dle podmínek daných v zákoně č. 258/2000 Sb. se řeší pro zájmové území, kde 

je nutné řešit vliv pozemních komunikací na hlukovou zátěž okolí. Obsah takové 

akustické studie má být dle Technických podmínek pro výstavbu protihlukových 

stěn následující: 

- Posouzení stavu okolí zdroje hluku bez vybudovaných protihlukových 

opatření (či stav se současným opatřením): Cílem této části studie je 

ověřenými metodami stanovit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro 

cílové území. Záhodno je provádět toto měření in situ, v minimální délce 

24 hodin a se zohledněním denní a noční doby. Pokud provedení tohoto 

měření toto není možné, obvykle pokud se studie týká pozemní 

komunikace ještě nepostavené, je nutné využít výpočetních softwarů, 

které umožňují zohledňování morfologie terénu a ideálně poskytuje 

grafický výstup se zobrazením jednotlivých hladin hluku v širším okolí. 

Data tohoto posouzení by měly také vycházet z provedeného dopravně-

inženýrského průzkumu, především se jedná o údaje o intenzitě dopravy, 

stavu a skladbě vozovky a o rychlosti projíždějících vozidel. Na základě 

těchto dat se dají vytipovat místa, kde dojde k překročení maximálního 

povoleného limitu hluku. 

- Posouzení cílového stavu okolí zdroje hluku: Pomocí specializovaného 

výpočtového softwaru se určí stav hluku, kterého je záhodno pro dané 

území dosáhnout. 

- Návrhy protihlukových stěn: Pokud je to v rámci cílového stavu třeba, 

zpracovatel studie navrhne druh, umístění a rozměry potřebných 

protihlukových clon. Může zároveň navrhnout více variant a porovnat je 

z hledisek akustických, technických a ekonomických. 

o Optimalizace protihlukových clon: V této fázi se navržené základní 

požadavky na protihlukové stěny podrobí podrobnému výpočtu ve 

specializovaném softwaru za účelem optimalizace jejich tvaru 

vzhledem k akustickým vlastnostem a investičním nákladům. 

o Posouzení a návrh pohltivosti protihlukové clony: Tato část studie 

se zabývá vlastnostmi pohltivosti a odrazivosti objektů a terénů a 

následně posouzení těchto vlastností pro navrhovanou 

protihlukovou clonu. 

- Porovnání stavů bez navržené clony a s navrženou clonou: Závěrečná 

část práce s porovnáním vlivu navrženého řešení (případně i s jeho 

variantami) na chráněné okolí a stavu bez navrženého řešení. [5] 
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2.3.2 Ekvivalentní hladina akustického tlaku 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku (značená A, LAeq,T [dB]) je fyzikální 

veličina, která reprezentuje působení akustických vln na člověka. Určuje 

„energetický průměr“ působícího proměnlivého akustického signálu LA(t). 

Takovýto průměr je vždy vyšší než průměr aritmetický, jelikož na základě pravidla 

o sčítání hladin přispívají k výsledné hodnotě větším dílem hodnoty vyšší než 

hodnoty nižší. Jedná se o hlavní veličinu pro potřebu rozhodování protihlukových 

clon a zákonem dané podmínky pro maximální hygienické limity hluku jsou 

založeny právě na hodnotách této veličiny. 

 

Obrázek č.1 – Časový průběh akustického signálu a jeho ekvivalentní hladina [6] 

Vložená překážka pak zabraňuje přímému šíření hladiny akustického tlaku od 

zdroje hluku k chráněnému místu pomocí principů pohlcení a útlumu daných vln 

nebo jejich odražení. Hlavním výsledkem tvorby protihlukových clon a měřítkem 

jejich efektivnosti je tedy rozdíl mezi hodnotami LAeq, T před a po realizaci opatření. 

Postup měření ekvivalentních hladin tlaku vyvolanými provozem pozemní 

dopravy pro účely akustických studií jsou určeny výpočtovými metodikami. Pro 

silniční dopravu je vydávána česká výpočtová metodika, pro dopravu železniční 

je nutné využít zahraniční (například německou Shall03 nebo nizozemskou 

RMR2).  

Technické měření na místě je vždy doporučováno alespoň jako doplnění výpočtů 

provedených pomocí výpočtového softwaru, který na základě zadaných 

vstupních parametrů (včetně případných protihlukových opatření) a 3D modelu 

okolí (včetně chráněné zástavby) provádí automatické výpočty ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku. [5,6] 
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2.3.3 Účinnost protihlukových clon 

Všeobecně platí, že pro účinnost protihlukových clon je nejzásadnější její 

geometrické uspořádání vzhledem k uspořádání zdroje hluku, chráněných bodů 

a morfologie terénu. 

Rozhodující jsou tedy především rozměry: Účinek protihlukové clony je přímo 

závislý na výměře efektivní výšky clony (h). Ta zaručuje takovou zvukovou 

izolaci, aby hluk procházející stěnou byl oproti hluku šířícímu se přes vrchol stěny 

bezvýznamný. 

 

Obrázek č.2 – Efektivní výška protihlukové clony (h) [5] 

 

Další důležité geometrické parametry protihlukových stěn jsou například 

vzdálenost mezi zdrojem hluku a stěnou, celistvost stěny, délka, způsob 

ukončení nebo úhel sklonu. 

Účinnost protihlukových clon dále značně ovlivňují parametry použitého 

materiálu, jeho neprůzvučnost a odrazivost. Je nutné také počítat s tím, že 

chráněné místo může být také nepřímo ohroženo hlukem odraženým od 

protilehlé stěny nebo terénu či zástavby právě v závislosti na odrazivosti daného 

prvku. [5] 
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Obrázek č.3 – Grafické porovnání šíření akustických vln z komunikace s a bez 

protihlukové stěny [11] 

2.3.4 Ostatní požadavky na protihlukové clony 

Krom požadavků akustických (konkrétně popsaných v normě ČSN EN 1794-1) 

musí protihlukové stěny plnit také neakustické a bezpečnostní požadavky 

stanovené v normě ČSN EN 1794-2. 

Mezi tyto požadavky řadíme především ty statického charakteru. Konstrukce 

musí být stabilní a rozměrově i tvarově stálá a zároveň odolná proti dynamickým 

účinkům typickým pro její pozici, například účinkům větru, pádu kamenů či nárazu 

vozidla. [5] 

2.3.5 Zásady prostorového uspořádání a konstrukce 

Zásady řádné výstavby protihlukových stěn, jejich umístění v rámci prostorových 

uspořádání komunikací a zásady jejich konstrukce jsou podrobně a uceleně 

popsány v příslušných dokumentech, především tedy v technických a technicky 

kvalitativních podmínkách. Pro účely této práce bylo pro představení vybráno 

několik těch nejzásadnějších a nejvíce ovlivňujících už samotný proces 

navrhování: 

- Konstrukci stěny je nutné umístit co nejblíže ke zdroji hluku, tedy 

k průjezdnému prostoru pozemní komunikace s respektem k pracovní 

šířce záchytného systému (např. svodidel) 
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Obrázek č.4 – Příklad uspořádání komunikace [5] 

- V případě výskytu neodstranitelné překážky v přímém směru výstavby 

stěny je třeba překážku obejít, ať už je to vytvořením výklenku, odsunutím, 

snížením výšky nebo jinak, vždy však s nejmenším snížením účinku stěny. 

- U komunikačních sjezdů a nájezdů není z bezpečnostních i akustických 

důvodů vhodné stavět stěny mezi jednotlivé větve křižovatky, je nutné 

prodloužit stěny na vnějších stranách větví. 

 

Obrázek č.5 – Schéma umístění protihlukové stěny u křižovatky s nájezdnými a 

výjezdnými větvemi [5] 

- Délka clony musí být alespoň dvojnásobná vzdálenosti chráněného místa 

od clony. 
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- U souvislých stěn delších než 300 metrů musí být ve stěnách umístěny 

únikové otvory nebo dveře. 

 

Obrázek č.6 – Únikový východ v protihlukové stěně na 2. km dálnice D1 směr Praha 

[archiv autora] 

- Optimalizaci výšky protihlukových stěn u směrově rozdělených 

komunikací (které bývají vzhledem k větší vzdálenosti zdrojů hluku velmi 

vysoké) lze vyřešit přidáním dodatečné stěny do středního dělícího pásu, 

což splňuje zásadu umístění stěn co nejblíže zdroji a navíc přispívá 

k bezpečnosti provozu. 

 

Obrázek č.7 – Protihluková stěna ve středním dělícím pásu v ulici Slánská, Praha – 

Řepy [archiv autora] 
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- Celý systém musí být proveden tak, aby došlo k co nejmenšímu snížení 

jeho akustické funkčnosti, tj. musí mít minimum mezer, spár a jiných 

netěsností, kterými by mohl akustický tlak proudit do chráněného prostoru. 

 

Obrázek č.8 – Řádně provedená průchozí mezera v protihlukové stěně v ulici 

Mezichuchelská, Praha – Velká Chuchle [archiv autora] 

- Celý systém by měl být jednoduše a za co nejmenšího omezení provozu 

na komunikaci udržovatelný a případně vyměnitelný. 

- Ukončení protihlukové stěny musí být provedeno tak, aby vozidla nebyly 

v žádném případě vystaveny náhlým účinkům větru, čehož se doporučuje 

docílit pozvolným či stupňovitým ukončováním stěn. [5] 

 

Obrázek č.9 – Stupňovité ukončení protihlukové stěny v ulici Mezichuchelská, Praha – 

Velká Chuchle [archiv autora] 
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2.4 ARCHITEKTURA A ESTETIKA 
V dnešní době se protihlukové clony všeho druhu staly již prakticky nedílnou 

součástí liniových staveb, obzvláště v osídleném prostředí.  

Extenzivní navrhování a výstavba protihlukových stěn navíc rozhodně není 

ústupovým trendem a stěny tak stále čím dál tím víc ovlivňují krajinný ráz, vizuální 

pohodu a v neposlední řadě i bezpečnost na silnicích. Je tedy velmi důležité do 

jejich návrhu začleňovat krom účinnosti a technických řešení i hlediska jejich co 

nejvíce harmonického sladění do širších vazeb svého okolí.  

K dosažení dostatečné estetické pohody se používá mnoho designových 

rozhodnutí, například obzvláštnění vysokých panelových stěn vzorem (obvykle 

typickými přímými či vlnitými liniemi) či barevným řešením, použití průhledných 

panelů nebo doplnění vhodnou zelení. 

Dle technických podmínek pro protihlukové clony na pozemních komunikacích 

se doporučuje při návrhu stěn využívat například: 

- kombinace různých materiálových řešení 

- barevného řešení obou stran povrchů výplní 

- nahrazení přímého svislého ukončení jednotlivých panelů plynulým 

měněním jejich výšky 

- úpravy počátků a konců stěn (tvořením postupných náběhů) 

- vizuálně zajímavých doplňujících prvků stěn (sloupků, soklů apod.) 

- výsadby keřů či stromů ve vzdálenosti alespoň jednoho metru od stěny 

- instalaci konstrukcí pro růst popínavé zeleně (zpravidla použité na 

stěnovou stranu odvrácenou od komunikace) [1,5] 

2.4.1 Vliv protihlukových stěn na lidskou psychiku 

Výstavba protihlukových stěn není mezi obyvateli jejich okolí z estetického 

hlediska příliš vítaná. Průzkumy provedené v devadesátých letech v Nizozemsku 

ukázaly, že obyvatelé domů blízko nových stěn často brzo zapomenou na dřívější 

vyšší úroveň hluku a vnímají už pouze jen estetickou stránku stěny, jejíž rozměry 

přitahují pohled a omezují výhled.  

Vystavěné protihlukové stěny jsou velmi výrazným vizuálním prvkem liniové 

výstavby především kvůli své výrazné výšce, která jí odlišuje od jinak plochého 

charakteru silničních a železničních staveb. Právě to, jak se povede začlenění do 

okolního prostředí, má největší efekt na jejich vnímání lidmi. Lidé vnímající tyto 

stěny se dají rozdělit do dvou hrubých skupin, kterými jsou řidiči vozidel (a jiní 

cestující) projíždějících po komunikaci a rezidenty nejbližšího okolí stěn. 

Z důvodu značně odlišných pohledů obou skupin na tyto stěny rozlišujeme 

z estetického hlediska dvě strany stěn, a to „přední“, kterou se označuje strana 

přilehlá ke komunikaci a vnímána řidiči, a „zadní“, která je naopak od komunikace 
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odlehlá a vnímána obyvateli. Obě tyto části mohou a často bývají vizuálně odlišné 

vzhledem k odlišnému vnímání obou skupin lidí.  

Řidiči a cestující nejsou obecně stěnami tolik dotčeni a při cestách vnímají hlavně 

jejich formu, barvu a povrchovou texturu. Tyto prvky mají také svůj jemný vliv na 

lidské vnímání. Například symetricky řešenou stěnou ve smyslu výšky a 

barevnosti navozujeme pocit vážnosti a formálnosti (viz obr. 9), nesymetrickou 

stěnou s měnící se výškou jednotlivých panelů a proměnlivou barevností lze 

navodit pocity modernosti či líbivosti.  

Ze strany rezidentů jsou pak častým jevem při navrhování stěn pokusy o 

částečné vizuální odclonění tohoto „cizího prvku“, například za pomocí zeleně 

(viz obr. 11). Vizuální pohoda rezidentů je také častým argumentem pro použití 

průhledných prvků ve výstavbě stěn. Panuje také snaha o udržení co největší 

vzdálenosti mezi stěnou a obývanými domy: Empirické pravidlo dle Neubergové 

určuje, že by taková optimální vzdálenost měla být alespoň čtyřnásobek výšky 

stěny. [1,7] 

 

 

Obrázek č.10 – Výškově symetrická a barevně konzervativní protihluková stěna v ulici 

Slánská, Praha – Řepy. Podle několika místních obyvatel navazuje svými chladnými 

šedými odstíny spíš stísněnost. [archiv autora] 
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Obrázek č.11 – Zadní strana protihlukové stěny v ulici Mezichuchelská, Praha – Velká 

Chuchle. Popínavé rostliny porůstající stěnu jsou občanskou iniciativou, která nebyla 

obsažena v původním návrhu stěny, což však může způsobit pro stěnu nečekaně 

zvýšené zatížení. [archiv autora] 

 

Obrázek č.12 – Přední strana protihlukové stěny z obr. 11. [archiv autora] 
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2.5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Protihlukové stěny svými rozličnými efekty, ať už kladnými či zápornými, 

nepostihují jenom lidi, ale také velikou spoustu volně žijících zvířat. I na tento 

faktor je třeba během jejich navrhování pohlížet. Některé z kladných efektů níže 

popsaných či jejich kombinace můžou být dokonce přímým důvodem výstavby 

protihlukových clon například v přírodně významných lokacích. 

Mezi obecné důsledky protihlukových clon na živočichy a přírodně významné 

lokality obecně můžeme řadit: 

- Ochrana proti hluku: Stejně jako lidé i zvířata jsou kladně ovlivněna 

primárním účelem výstavby clon, tedy snížení hlukových zátěží lokality. 

- Ochrana pro přesvětlení: Neprůhledné protihlukové stěny nebo zemní valy 

snižují svým charakterem i vliv světla vydávaného motorovými vozidly na 

své okolí. 

- Mechanická izolace: Zabránění vstupu zvířat na komunikaci, spojené se 

snížením mortality způsobené srážkami zvířat a vozidel (nárazy ptáků ale 

můžou obzvláště u průhledných stěn mortalitu zvýšit) a zesílením 

bariérového efektu komunikace (neprůchodná stěna zabraňuje přirozené 

migraci zvířat). 

Abychom z důsledků mechanické izolace vytěžili pokud možno co nejvíce 

kladných efektů na úkor těch záporných, je třeba se řídit při návrhu clon 

následujícími zásadami: 

- Při návrhu protihlukových stěn vzít v úvahu možná opatření pro zvýšení 

viditelnosti průhledných stěn pro ptáky a tím omezení jejich mortality. 

V minulosti se k tomuto účelu používaly především polepy siluetami 

dravců. Dnes je již zjištěno, že mnohem větší efekt mají pruhové či matné 

polepy.  

- V místech migrace živočichů preferovat výstavu takových protihlukových 

systémů které umožňují bezpečný pohyb živočichů a nabízejí únikové 

cesty pro zvěř, která nedopatřením vstoupila do protihlukového koridoru. 

Clony navržené speciálně pro ochranu živočichů nejsou vázané akustickými 

požadavky podle normy ČSN EN 1794-1. [5,8] 
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Obrázek č.13 – Prosklená protihluková stěna opatřená pruhovými polepy v ulici 

Karlovarská, Praha – Ruzyně. Špatně přilepené polepy paradoxně vytvářejí zajímavý 

vizuální efekt pro projíždějící řidiče. [archiv autora] 

3 ČLENĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH CLON 

 

Protihlukové clony můžeme dle jejich stavebně-technického řešení rozdělit na 

několik druhů: 

- Zemní valy 

o s opěrnou stěnou 

o kombinované s protihlukovou stěnou 

- Protihlukové stěny 

o samostatně stojící 

o stojící na mostech nebo opěrných zdech 

o kombinované se zelení 

o mobilní 

- Gabionové (drátokamenné) konstrukce 

- Překrytí 

Za jistý druh protihlukové clony se dle technických podmínek pro protihlukové 

clony počítají i protihlukové úpravy na pozemních objektech, které jsou vůči zdroji 



27 
 

hluku exponované (nejčastěji se jedná o výměnu standardních oken za akusticky 

neprůzvučné). I přilehlé objekty samotné slouží vlastně jako druh protihlukové 

clony pro objekty vzdálenější. Těmito variantami ochrany proti hluku se však tato 

práce nezabývá. 

Jednotlivé druhy clon se navíc můžou libovolně kombinovat, prolínat a střídat 

podle podmínek daných terénem, požadovanou úrovní snížení zvuku, 

architektonickými a estetickými požadavky a řadou dalších kritérií. [5] 

3.1 ZEMNÍ VALY 
Zemní valy jsou násypové konstrukce s hlavní konstrukcí z libovolných zemin či 

hornin, ohumusovaným povrchem a pokrytých vegetačním krytem. Jejich 

výstavba podél rozsáhlých a frekventovaných pozemních komunikací slouží 

stejnou měrou k odhlučnění komunikace jako k jejímu vizuálnímu „schování“. 

Jedná se o stavebně nejjednodušší formu protihlukové clony. 

Nejdůležitější podmínkou pro vybudování zemního valu je dostatečný prostor pro 

jeho zrealizování. Technické podmínky pro zemní práce doporučují u téměř 

všech druhů valů maximální sklon 1:1,5. Pokud tuto podmínku není možné 

z důvodu omezeného prostoru dodržet, ať už kvůli blízké zástavbě či snaze 

omezit zábor pozemků, může se zemní val opatřit opěrnou stěnou, nejčastěji 

z prefabrikovaných betonových dílců, nebo se využívá kovového či 

polymerového vyztužení svahu. Efektivní výšku valu lze také zvýšit vybudováním 

protihlukové stěny na jeho koruně (viz obrázek 22). 

Zemní valy se také často opatřují vzrostlou vegetací, která svou výškou dále 

napomáhá odhlučňovacímu efektu valu a pomáhá svými kořeny val udržovat 

proti erodujícím efektům vody. K tomuto efektu se také používají umělé 

prostředky, jako například georohože. [5] 

 

Obrázek č.14 – Schéma zemního valu [5] 
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Obrázek č.15 – Schéma zemního valu s opěrnou stěnou [5] 

 

Obrázek č.16 – Zemní val u výjezdu z Komořanského tunelu na dálnici D0 (Pražský 

okruh) [23] 

 

Obrázek č.17 – Zemní val opatřený nízkou opěrnou stěnou z betonových tvárnic na 

Jižní spojce (Městský okruh), Praha – Spořilov [archiv autora] 
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3.2 PROTIHLUKOVÉ STĚNY 
Nejtypičtějším a nejvýraznějším zastupitelem protihlukových clon jsou právě 

protihlukové stěny. Jedna od druhé se může dost lišit na základě materiálového 

a konstrukčního provedení, ale obecně se dá říct, že jsou akusticky působící 

panely zasazené mezi soklové panely a betonové či kovové sloupky nejčastěji 

kotvené do země patkovými nebo pilotovými základy. Systém s betonovými 

nosnými prvky je v České republice nejrozšířenější. 

Základní rozdělením protihlukových stěn pak je jejich způsob snižování hluku 

z komunikace, které je závislé na materiálovém složení jejich panelů: ty můžou 

být buďto pohltivé (absorpční, typicky neprůhledné panely), nebo odrazivé 

(typicky průhledné panely). Různé druhy panelů je možno v jedné celkové stěně 

kombinovat.  

Konkrétní specifika stěnových výplní i celých systémů jsou užitnými vzory jejich 

výrobců. V České republice se na výplňové panely také používá velmi rozličná 

řada materiálů. Základní přehled o použitých materiálech i výrobcích a 

dodavatelích panelů lze najít v tabulce č.1 níže.  

Protihlukové stěny se dají dále rozdělit podle jejich tvaru, rozlišovat můžeme 

stěny svislé, šikmé, lomené a oblé. Použitý tvar může mít značný efekt na 

funkčnost stěny, zjednodušeně můžeme říct, že nesvislé tvary stěn se používají 

především pro odclonění hluku u komunikací lemovaných vyšší zástavbou 

(pomáhají lépe clonit vyšší chráněné body). [5, 11] 

 

 

 

Obrázek č.18 – Příklady různých tvarů protihlukových stěn, a) svislé, b) šikmé, c) 

lomené, d) oblé [11] 
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Obrázek č.19 – Řez příkladovou samostatně stojící protihlukovou stěnou [5] 

 

Obrázek č.20 – Zaoblená protihluková stěna na Jižní spojce (Městský okruh), Praha – 

Spořilov [archiv autora] 
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Materiál akustických 
panelů 

Systém (výrobce) Vlastnosti 

Mezerovitý beton Liadur (Liadur), SILENT 
(ŽPSV) 

Vysoká životnost a 
únosnost, minimální 

údržba, vysoká 
hmotnost 

Dřevocement Prefa Akustik (Prefa 
Brno), VELOX (MC 

VELOX) 

Nízká hmotnost a 
jednoduchá montáž, 

nižší trvanlivost a horší 
plošná neprůzvučnost 

Hliník (vyplněný min. 
vatou) 

PHS pozink/hliník 
(ROMAn) 

Nízká hmotnost, horší 
neprůzvučnost ale 
vysoká pohltivost, 

relativně vysoká cena, 
degradace vlny 

Recyklované plasty PHS2 (ŽPSV), UNP 
(INPROKOM) 

Nejnižší hmotnost, 
nízká cena, nízká 

odolnost proti prostředí, 
nutnost použití složitých 
spojovacích systémů, 

tvarová nestálost 

Sklovláknobeton DAKOBET ALFA 
(DAKO Brno) 

Dobrý poměr hmotnosti 
a pevnosti -> tvarová 

variabilita, vysoká 
trvanlivost, vysoká cena 

Tabulka č.1 – Přehled nejčastějších materiálů používaných jako akustické bloky pro 

protihlukové stěny [12] 

 

3.2.1 Protihlukové stěny na mostech 

Protihlukové stěny vystavované na mostech se od těch standardních liší 

především svým materiálovým řešením a způsobem montáže.  

Hlavní materiálová podmínka pro výstavbu takových stěn je výrazně nízká 

hmotnost, nejčastěji se proto používá průhledných panelů ze skla, polykarbonátů 

a podobných materiálů. Výsledkem je tedy i fakt, že protihlukové stěny na 

mostech jsou téměř vždy odrazivého charakteru.  

Montáž do mostní konstrukce se obvykle provádí pevným kotvením nosných 

sloupků stěny do konstrukce mostu, ve zvláštních případech může být pro 

podporu stěny nutné vybudovat samostatnou nosnou konstrukci. [5] 
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Obrázek č.21 – Kvazi-průhledná protihluková stěna kotvená do betonové římsy, 

Radotínský most, dálnice D0 (Pražský okruh) [archiv autora] 

 

3.2.2 Protihlukové stěny kombinované se zelení 

Protihlukové stěny dekorované popínavými rostlinami či lemované keři nejsou 

převážně u českých dálkových komunikací vůbec cizím zjevem, bohužel to však 

bývá z většiny případů vedlejším efektem nedostatku údržby, který způsobil, že 

stěny obrostly přirozeným způsobem. Navrhují se ale i stěny převážně pohltivého 

charakteru s předpřipravenými naváděcími systémy pro kontrolovaný růst 

popínavé vegetace. Alternativně je možné jakožto clonu vytvořit val z tvárnic 

vyplněných zeminou, která se osadí vegetací (viz. obrázek 17). 

Hlavní motivací za účelem kombinování protihlukových stěn se zelení bývá 

především estetika a architektonický záměr, vzrostlejší vegetace však může 

pomáhat i v akustických vlastnostech stěny. [5] 
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Obrázek č.22 – Protihluková stěna na zemním valu z větší části pokrytá vegetací, 2. 

km dálnice D1 směr Praha [archiv autora] 

 

3.2.3 Mobilní protihlukové stěny 

Mobilní protihlukové stěny jsou relativně novým konceptem převážně dočasného, 

v mnohých případech však i trvalého odhlučnění pozemních komunikací. Taková 

stěna může „ignorovat“ i mnoho standardních podmínek na výstavbu trvalých 

stěn, může například být postavena i na krajnici komunikace, pokud to umožňují 

podmínky na komunikaci se speciálním přihlédnutím k bezpečnosti provozu a 

odolnosti stěny vůči potenciálnímu nárazu vozidla. 

Mezi další výhody takového systému patří dále možnost stavět přes inženýrské 

sítě, možnost jejího umístění co nejblíže ke zdroji hluku a tím značného zvýšení 

efektivní výšky, a také možnost jejich stavby bez udělení stavebního povolení.  

Sestává se se většinou ze standardních pohltivých či odrazivých panelů mezi 

ocelovými sloupky, zakotvenými do betonových kotevních bloků umožňujících 

relativně jednoduchou montáž a demontáž. V České republice je vyrábí 

společnost MC VELOX Praha, s.r.o. ve spolupráci se společností ŽPSV s.r.o. 

[5,9] 



34 
 

 

Obrázek č.23 – Mobilní protihluková stěna na Spořilovské spojce, Praha – Spořilov 

[archiv autora] 

 

3.3 GABIONOVÉ (DRÁTOKAMENNÉ) KONSTRUKCE 
Gabion (drátokámen) je prvek tvořený „klecí“ z ocelového pletiva, která je 

vyplněná přírodním nebo lomovým kamenivem. Klece bývají nejčastěji hranatého 

tvaru (nejčastěji krychle) a kompletní konstrukce se sestavuje až místě stavby, 

s usazením do základové spáry a možností vsypání zeminy pro prokořenění 

vegetace. Nejčastěji se tyto prvky používají pro výstavbu opěrných stěn například 

u nájezdů do tunelů, ale nacházejí si i místo jakožto samostatně stojící nízké 

protihlukové konstrukce, jejichž výhodou je zajímavý vzhled a nízké ekonomické 

náklady na výstavbu i údržbu. [5] 
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Obrázek č.24 – Protihluková stěna z gabionů, ulice Plzeňská, Praha – Řepy [archiv 

autora] 

3.4 PŘEKRYTÍ 
Překrytí je pro svou značnou technickou, ekonomickou i architektonickou 

náročnost protihlukové clony, která má nicméně velmi značný tlumící účinek. 

Jedná se o kompletní či téměř kompletní překrytí komunikace průhlednou 

protihlukovou stěnou. Používá se v městských lokacích se značnou koncentrací 

výškových budov poblíž komunikace. [5] 

 

Obrázek č.25 – Překrytí nadjezdu silnice I/31, ulice Okružní, Hradec Králové [10] 
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4 VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ 

Z předchozích kapitol práce jasně vyplývá, že za dobu jejich vývoje vzniklo 

skutečně velké množství různých variant protihlukových clon, ať už z hlediska 

konstrukčního, materiálového nebo estetického. Ne vždy lze jednoznačně určit, 

jaký typ protihlukové clony je nejlepší použít pro řešení konkrétní komunikace. 

Obzvláště rozhodování o materiálovém a konstrukčním řešení protihlukových 

stěn není, vzhledem k značnému množství výrobků na trhu a velkému množství 

jejich vlastností, které je třeba vzít v potaz, vůbec jednoduché. Právě pro 

usnadnění a zefektivnění tohoto rozhodovacího procesu uvádí tato práce 

matematické metody vícekriteriálního rozhodování připravené pro použití 

v objektivním navrhování takových protihlukových stěn, které ponesou ten 

nejlepší kompromis mezi technickými, ekonomickými a enviromentálními 

vlastnostmi. 

Ač je teorie vícekriteriálního rozhodování založena na matematických modelech, 

při praktických aplikacích jejích metod si člověk vystačí pouze s matematikou 

velmi jednoduchou, což umožňuje použití v prakticky „každodenním“ navrhování 

protihlukových stěn. 

Rozhodnutí v tomto případě definujeme jako vybrání jedné z variant řešení 

protihlukové clony ze seznamu potenciálně realizovatelných variant.  

Toto rozhodnutí provádíme na základě seznamu jasně obsahově definovaných 

kritérií, která umožňují varianty posuzovat na základě výhodnosti z hlediska 

dosažení cílů. Tato kritéria musí vykazovat co nejobjektivnější měřitelnost, musí 

být tedy pro každou variantu vždy číselně formulovatelná. 

Souvislost s co nejúplnějším vyjádřením kritérií výběru má i fakt, že každé 

kritérium může být pro výběr nejlepšího řešení ve finále více či méně důležité. Na 

základě těchto vlastní přikládáme kritériím různou váhu, kterou stanovujeme pro 

co největší objektivnost pomocí několika různých metod, lišících se ve své 

složitosti. 

Jakmile máme definovaný svůj seznam variant a svá kritéria doplněná o jejich 

váhy, je možné přijít k fázi ohodnocení variant na základě jejich kritérií. 

S ohodnocenými variantami je pak možné dojít pomocí vyhodnocovacích metod 

k finálnímu řešení úlohy o výběru nejefektivnější varianty protihlukového 

opatření. 

Cílem následujících kapitol je celý tento proces více dopodrobna představit a na 

jednodušších příkladech prezentovat. [19,20] 
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4.1 ZÁKLADNÍ POSTUP 
Pokud máme začít provádět proces vícekriteriálního rozhodování, musíme 

nejdříve jako základní vstupy znát odpovědi na následující otázky: 

- O čem se bude rozhodovat? 

- Jaké cíle mají být splněny? 

- Jaké varianty dosažení cílů jsou nám k dispozici? 

Po definici objektu a cílů zkoumání můžeme přijít k samotnému procesu 

rozhodování. Pro účely standardizace předloženého postupu můžeme 

formalizovat postup o těchto krocích v následujícím schématu: [19] 

                 

Obrázek č.26 – Standardizovaný postup pro vícekriteriální hodnocení variant [autor] 

Příklad č.1: Předpokládejme situaci, kdy se uvažuje o provedení protihlukového 

opatření na rekonstruovaném úseku rychlostní silnice o délce 300m, procházející 

obydleným předměstím města. 

Cílem příkladové studie je rozhodnutí o co nejvhodnějším opatření z hledisek 

technických, ekonomických a životního prostředí.  

Jako možné varianty řešení byly vybrány následující možnosti (pro zjednodušení 

příkladu nebyly uvedené všechny vyplývající kombinace): 

- Vybudování opěrné stěny (v1) 

- Vybudování protihlukové stěny (v2) 

- Výměna krytu vozovky za tlumící povrch (v3) 

- Snížení maximální povolené rychlosti na komunikaci (v4) 

- Kombinace výměny krytu a protihlukové stěny (v5) 

- Kombinace snížení rychlosti a protihlukové stěny (v6) 

Definice kritérií

Stanovení vah kritérií

Vyhodnocení, výběr nejlepší 
varianty či jejich seřazení
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4.2 DEFINICE KRITÉRIÍ 
Výběr a definice správných kritérií (charakteristik, podle kterých se varianty dají 

na základě našich cílů posuzovat) pro výběr mezi variantami je sám o sobě často 

velmi složitý proces, jehož korektní provedení je však pro správné vyhodnocení 

naprosto klíčové. Kvalita určení kritérií nejvíce závisí na pečlivém studiu daného 

problému a hlubokém poznání všech jeho nuancí. 

Na soubor kritérií, podle kterých budeme rozhodovat, klademe následující 

požadavky: 

- Úplnost: Soubor musí obsahovat všechny charakteristiky, které se týkají 

naších cílů hodnocení. 

- Neredundance: Žádné kritérium v souboru by nemělo být nadbytečné. 

Kupříkladu by náš soubor neměl obsahovat kritéria duplikovaná (pouze 

jinak formulovaná) nebo již obsažená v jiných kritériích. 

- Měřitelnost: Hodnota kritéria musí být vždy formulovatelná pro každou 

variantu. 

Kritéria můžeme také rozdělit do několika základních skupin. Z hlediska věcnosti 

a obsahu se dají rozdělit na kritéria technická, ekonomická, estetická, 

enviromentální, sociální, a další. Po stránce technické, tedy jak se s kritérii 

následně pracuje v rámci metod, je pak můžeme charakterizovat například podle 

preferovaných hodnot na: 

- Maximalizační: Vyšší hodnoty jsou preferovány před nižšími. 

- Minimalizační: Nižší hodnoty jsou preferovány před vyššími. 

- Střídavé: Křivka preference není lineární a dosahuje preferovaného bodu 

jinde než ve svém maximu či minimu. 

Podle způsobu měření je pak můžeme rozdělit na: 

- Kvantitativní: Hodnoty tohoto kritéria můžeme jednoduše vyjádřit číselně. 

- Kvalitativní: Hodnoty tohoto kritéria vyjadřujeme standardně slovně a pro 

potřebné číselné hodnocení si musíme pomoci dodatečně definovanou 

škálou. 

Jako možnou pomoc při výběru správných kritérií je možné využít metody stromu 

kritérií, který nám umožní v kritériích vytvořit hierarchii. Nejprve jsou celkovému 

cíli hodnocení přisouzeny široké abstraktní požadavky, ze kterých se pak 

postupně iterují podrobnější body, odkud se nedojde k souboru jasně měřitelných 

kritérií. 

Výběru kritérií pro rozhodování o typu protihlukových stěn se dopodrobna věnuje 

kapitola 5 této práce. [19,20] 
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Příklad č.2: Pro účely určení kritérií pro vyhodnocení variant ze situace z příkladu 

č.1 použijeme metodu stromu kritérií. Jeho stručnou aplikaci ukazuje následující 

graf: 

 

Obrázek č.27 – Graf výběru kritérií pro příkladový scénář [autor] 

Takto určená kritéria je následně třeba řádně dodefinovat a těm klasifikovaným 

jako kvalitativní přiřadit škálovou stupnici. 

- Kritérium k1: Předpokládaný pokles hladiny zvuku (max, dB) 

- Kritérium k2: Nároky na prostor (průměrná potřeba prostoru na výstavbu 

podél komunikace, min, m) 

- Kritérium k3: Cena realizace opatření (min, mil. Kč) 

- Kritérium k4: Prodloužení doby realizace rekonstrukce (min, týden) 

- Kritérium k5: Trvanlivost, nutnost údržby (max, rok) 

- Kritérium k6: Veřejné mínění o opatření (zhodnoceno v bodové stupnici 0-

10, max) 

Pro dokončení této fáze také každou variantu ohodnotíme na bázi těchto kritérií. 

Tím dostaneme následující tzv. kriteriální matici, ze které můžeme vyčíst pro 

každou variantu její ohodnocení: 

 

 

 

Kritéria pro výběr 
protihlukového opatření

Technická

Předpokládáný pokles 
hladiny zvuku

Nároky na prostor

Ekonomická

Cena realizace 
opatření

Doba realizace 
opatření

Trvanlivost, nutnost 
údržby

Sociální

Veřejné mínění o 
opatření
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--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 

v1 8 10 2,8 5 30 6 

v2 10 2 5,4 7 15 5 

v3 3,5 0 0,65 0 50 10 

v4 2,5 0 0 0 100 2 

v5 12 2 6 7 15 7 

v6 11,5 2 5,4 7 15 2 

Tabulka č.2 – Kriteriální matice pro příkladovou situaci [autor,3,21] 

4.3 STANOVENÍ VAH KRITÉRIÍ 
Prakticky v každé úloze vícekriteriálního rozhodování narážíme na fakt, že 

některá zvolená kritéria jsou pro konečný výsledek vyhodnocení důležitější než 

jiná. Pro zohlednění tohoto faktu a upřesnění výsledků vyhodnocení stanovujeme 

pro každé kritérium číselnou váhu 

Váhami kritérií můžeme rozumět čísla přisouzená každému kritériu, která nám 

určují jejich relativní důležitost a vliv na výběr. Vždy můžeme říct, že čím je 

důležitost kritéria větší, tím větší je i jeho váha. Prakticky všechny metody 

vyhodnocování pracují s tzv. normovanými hodnotami vah, pro které platí, že 

součet všech určených vah se musí rovnat jedné. 

Normované metody jsou však obtížné na vizualizaci a tím i na hodnocení, což je 

důvod, proč se pro získávání hodnot vah používají některé z metod, které 

umožňují získávat potřebné hodnoty z poskytnutých subjektivních informací. 

[19,20] 

4.3.1 Metody přímého hodnocení 

Prvně představená skupina metod je specifická tím, že jednotlivá kritéria hodnotí 

napřímo stanoveným číslem. Hodnocení důležitosti kritérií těmito metodami bývá 

rychlejší, intuitivnější a rychlejší, ale také více náchylné na subjektivní pohledy 

hodnotících. 

4.3.1.1 Metody přímého hodnocení – metoda pořadí 

Metoda pořadí je prvním představitelem těchto metod, jakožto nejjednodušší a 

nejméně časově náročná. Její základ je v seřazení kritérií od nejdůležitějšího po 

nejméně důležité. Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazeno číslo rovné počtu kritérií 

(k), nejméně důležitému číslo 1. Obecně můžeme říct, že každému kritériu je 

přiřazeno číslo 𝑎𝑖. Váha každého kritéria se vypočte podle vzorce: [19,20] 

𝑣𝑖 =
𝑎𝑖

∑ 𝑎𝑖
𝑘
𝑖=1

;     𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (1) 
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4.3.1.2 Metody přímého hodnocení – metoda bodovací 

Alternativní verze metody pořadí je metoda bodovací, která předpokládá možnost 

kvantitativního ohodnocení důležitosti kritérií. Každému kritériu je přiřazeno číslo 

𝑎𝑖  ležící v určené bodové stupnici (například ve stupnici 𝑎𝑖 ∈ < 0,10 > ). Tato 

metoda akceptuje možnost, že některá kritéria můžou mít na výsledek stejnou 

váhu (a tedy určené stejné číslo). Další výhodou oproti metodě pořadí je 

nesporná lepší vyjádřitelnost skutečných vztahů mezi kritérii. Normovaná váha 

kritérií se z bodů vyjádří pomocí vzorce (1). [19,20] 

Příklad č.3: Při využití bodovací metody s použitím stupnice uvedené výše 

můžeme důležitost kritérií definovaných v příkladu č.2 ohodnotit následovně: 

Kritérium Bodové hodnocení Normovaná váha 

k1 8 0,21 

k2 4 0,11 

k3 9 0,24 

k4 2 0,05 

k5 6 0,16 

k6 9 0,24 

Tabulka č.3 – Výsledek stanovení vah kritérií pomocí bodovací metody pro příkladovou 

situaci [autor] 

4.3.1.3 Metody přímého hodnocení – Metfesselova alokace 

Rozšířená verze těchto metod, tzv. Metfesselova alokace, umožňuje využít 

zpracovaného stromu kritérií tak, že hodnocení vah (ať už jejich pořadí či jejich 

bodové ohodnocení) je nejdříve provedeno pro skupiny kritérií, přičemž tyto váhy 

jsou zároveň ihned normovány. Následně je hodnocení provedeno pro kritéria ve 

skupinách, opět normováno, a výsledné váhy kritérií jsou výsledkem vynásobení 

váhy kritéria s vahou jeho skupiny. [19,20] 

Příklad č.4: Vývoj hodnocení ve stejném příkladu jako v příkladě č.3, avšak 

s využitím rozšiřující Metfesselovy alokace a stromu kritérií vytvořeného 

v příkladu č.2, ukazuje pro porovnání následující tabulka: 

Kritérium Normovaná váha 

k1 0,17 

k2 0,09 

k3 0,20 

k4 0,07 

k5 0,13 

k6 0,35 

Tabulka č.4 – Výsledek stanovení vah kritérií pomocí Metfesselovy alokace pro 

příkladovou situaci [autor] 

Podrobnější postup provedení Metfesselovy alokace (stejně jako všech dalších 

metod dále popsaných) je možno shlédnout v elektronické příloze č.1 této práce, 

Tabulkách pro stanovení vah kritérií, kde je pomocí jednoduchých tabulek 

vytvořených v programu MS Excel předveden celý postup v uživatelsky přístupné 
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formě. Tyto tabulky zároveň umožňují provádění dalších rychlých výpočtů 

libovolných jiných stanovení vah kritérií. 

4.3.2 Metody párového srovnání 

Tento soubor metod využívá pro formulaci vah informace o porovnání páru 

kritérií. Uživatel této metody tedy postupně srovnává každá dvě kritéria mezi 

sebou. Podobně jako u předchozí skupiny metod existuje i zde několik možností 

řešení lišících se v komplexnosti hodnocení důležitosti kritérií. Všechny metody 

mají ale tu společnou vlastnost, že se jim s vyšším množstvím kritérií 

exponenciálně zvyšuje počet potřebných srovnání a tím i časová náročnost jejich 

zpracování. Pro co největší objektivitu také vyžadují od uživatele co největší 

úroveň konzistentnosti při hodnocení. [19,20] 

4.3.2.1 Fullerova metoda 

Fullerova metoda používá pro hodnocení kritérií pouze informaci o tom, jaké 

kritérium je z porovnávacích metod důležitější, popřípadě informaci o tom, že 

jsou obě kritéria stejně důležitá či nesrovnatelná.  

Výhodnost této metody spočívá v možnosti jejího zpracování v tzv. Fullerově 

trojúhelníku, což je uživatelsky velmi příjemná forma hodnocení, která 

nevyžaduje přemýšlení nad složitými škálami hodnocení či náročnějšími výpočty. 

Schéma (viz níže) je zkonstruováno tak, aby na porovnání všech možných 

kombinací kritérií došla řada vždy jednou. Uživatel pak pro spočtení vah z každé 

dvojice vybere důležitější kritérium a vyznačí ho, popřípadě vyznačí obě či žádné. 

Váha i-tého kritéria se pak vypočte pomocí vzorce: 

𝑣𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
;      𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 (2) 

Kde 𝑛𝑖  je počet zvýraznění daného kritéria a N je celkový počet všech 

zvýraznění. [19,20] 

 

Obrázek č.28 – Schéma Fullerova trojúhelníku [19] 
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Příklad č.4: S opětovným využitím situace z předchozích příkladů vypočítáme 

pro náš případ váhy kritérií pomocí Fullerova trojúhelníku. 

1     1     1     1     1

2     3     4     5     6
2     2     2     2
3     4     5     6

3     3     3
4     5     6

4     4
5     6

5
6

 

Obrázek č.29 – Schéma vyplněného Fullerova trojúhelníku [autor] 

Na výše představeném schématu jsou červeně vyznačená kritéria zhodnocená 

jako důležitější z dané dvojice. Pokud jsou vyznačeny obě, značí to rovnocennost 

obou kritérií, pokud žádná, znamená to, že byly shledány navzájem 

nesrovnatelné. 

Celkově můžeme napočítat, že 𝑁 = 18 . Následující tabulka ukazuje finální 

napočítané výsledky: 

 

Kritérium Počet vyznačení Normovaná váha 

k1 3 0,17 

k2 1 0,06 

k3 5 0,28 

k4 1 0,06 

k5 3 0,17 

k6 5 0,28 

Tabulka č.5 – Výsledek stanovení vah kritérií pomocí Fullerova trojúhelníku pro 

příkladovou situaci [autor] 

4.3.2.2 Saatyho metoda 

Pro provedení přesnější a složitější, tzv. Saatyho metody, si už však 

s jednoduchým hodnocením na škále „0 nebo 1“ nevystačíme. Pro účely této 

metody využíváme rozšířené škály, kdy je pro každý porovnávaný pár určena 

intenzita významnosti, tedy číselné určení relativní významnosti i-tého kritéria 

vzhledem k j-tému. V odborné literatuře [20] je škála pro prvky matice intenzit 𝑠𝑖𝑗 

nejčastěji definována následovně:  
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Obrázek č.30 – Škála hodnocení relativní intenzity významnosti pro porovnávaná 

kritéria pro účely Saatyho metody [autor] 

Sudé hodnoty, tedy 2, 4, 6 a 8 je možné použít jako mezistupně. 

V případě, že je situace naopak a j-té kritérium je významnější než i-té, platí 

následující vztah: 

𝑠𝑖𝑗 =
1

𝑠𝑗𝑖
 (3) 

V praxi to znamená, že výslednou, tzv. Saatyho matici, která nese podrobné a 

kompletní informace k vztahu jednotlivých dvojic prvků, můžeme obecně zapsat 

následovně (prvky 𝑓𝑖 představují v tomto případě jednotlivá kritéria):  

 

Obrázek č.31 – Obecný zápis Saatyho matice [19] 

Pro následný způsob „extrakce“ normovaných vah ze Saatyho matice existují 

další dvě submetody. Pro rámec této práce nám vystačí na pokročilou 

matematiku méně náročná metoda geometrického průměru. Ten spočívá ve 

vypočítání geometrického průměru pro každý řádek dané matice: 

𝑔𝑖 = √∏ 𝑠𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

𝑘

;         𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑘 (4) 

 

1
• jsou-li obě kritéria stejně významná

3
• je-li i-té kritérium slabě významnější než j-té 

5
• je-li i-té kritérium dosti významnější než j-té 

7
• je-li i-té kritérium prokazatelně významnější než j-té 

9
• je-li i-té kritérium absolutně významnější než j-té 
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A následné normalizace daných hodnot dle jednoduchého vzorce: [19,20] 

𝑣𝑖 =
𝑔𝑖

∑ 𝑔𝑖
𝑘
𝑖=1

;        𝑖 = 1,2, … , 𝑘 (5) 

Příklad č.5: Pomocí Saatyho matice a metody geometrického průměru 

naposledy stanovíme váhy kritérií pro situaci z příkladu č.2. Ohodnocená matice 

vypadá následovně: 

--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 

k1 1,00 5,00 0,33 4,00 3,00 0,33 

k2 0,20 1,00 0,14 3,00 1,00 0,14 

k3 3,00 7,00 1,00 6,00 4,00 0,50 

k4 0,25 0,33 0,17 1,00 0,33 0,14 

k5 0,33 1,00 0,25 3,00 1,00 0,17 

k6 3,00 7,00 2,00 7,00 6,00 1,00 

Tabulka č.6 – Saatyho matice pro příkladovou situaci [autor] 

Geometrický průměr se poté provede pomocí součinů všech hodnot v řádku 

podle následujícího mustru: 

𝑔1 = √1 ∗ 5 ∗ 0,33 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 0,33
6

= 1,37 

𝑔2 = √0,2 ∗ 1 ∗ 0,14 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 0,14
6

= 0,48 (6) 

… 

A nakonec můžeme ze získaných geometrických průměrů podle vzorce (5) dostat 

normalizované váhy kritérií. 

Kritérium Geom. průměr Normovaná váha 

k1 1,37 0,16 

k2 0,48 0,06 

k3 2,51 0,29 

k4 0,30 0,03 

k5 0,59 0,07 

k6 3,48 0,40 

Tabulka č.7 – Výsledek stanovení vah kritérií pomocí Saatyho metody a geometrického 

průměru pro příkladovou situaci [autor] 

4.4 VYHODNOCENÍ ÚLOHY 
Přirozenost nás vede k myšlení, že k vypočítání celkového hodnocení variant 

dojdeme na bázi spočtení průměrů dílčích hodnocení jejich kritérií. Vzhledem 

k tomu, že různým kritériím přikládáme pomocí vah různé hodnocení, je jasné, 

že půjde o průměr vážený. Tímto principem se také budeme řídit při 

vyhodnocování přes první uvedenou metodu váženého součtu. 
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Existuje však i řada složitějších metod, kterými lze dosáhnout komplexnějšího 

výsledku. Zde představená bude metoda TOPSIS, založená na principu určení 

ideální varianty a spočtení relativních vzdáleností jednotlivých variant od ní.  

Obě metody mají však jeden princip společný, a to potřebnou transformaci 

kriteriální matice na její normalizovaný stav. Toto je nutné proto, aby byly 

jednotlivá kritéria, lišící se ve svých měrných jednotkách, navzájem srovnatelná 

a sčitatelná. 

Protože existuje více typů úprav kriteriální matice na normalizační tvar, které se 

liší metoda od metody, uvedeme jen první mezikrok této fáze úlohy, který je stejný 

pro všechny uvedené metody. 

Během toho všechny prvky kriteriální matice převedeme na tzv. maximalizační 

tvar tak, že u všech minimalizačních kritérií určíme jejich nejhorší (tj. nejvyšší 

hodnoty) a od těch postupně odečteme všechny ostatní prvky tohoto kritéria. 

[19,20] 

Příklad č.6: Kriteriální matici z příkladu č.2 (tabulky č.5) dle výše uvedeného 

postupu převedeme na maximalizační tvar: 

--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 

v1 8 0 3,2 2 30 6 

v2 10 8 0,6 0 15 5 

v3 3,5 10 5,35 7 50 10 

v4 2,5 10 6 7 100 2 

v5 12 8 0 0 15 7 

v6 11,5 8 0,6 0 15 2 

Tabulka č.8 – Maximalizační matice pro příkladovou situaci [autor] 

Mechanický postup provádění vyhodnocení je opět možné pozorovat 

v tabulkových přílohách (konkrétně v příloze č. 2: Tabulky pro vyhodnocování 

vícekriteriálního rozhodování). 

4.4.1 Metoda váženého součtu 

Metoda váženého součtu se drží základního a jednoduchého chápání hodnocení 

nastíněného na začátku kapitoly 4.4 a pracuje na bázi váženého průměru. 

Vychází z principu maximalizace užitku, její zjednodušení a nevýhoda spočívá 

v tom, že uvažuje pouze s lineárním průběhem tohoto užitku. 

Nejprve je nutné všechny prvky matice převést na normalizační tvar pomocí 

následujícího tzv. transformačního vzorce: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑗 − 𝐷𝑗

𝐻𝑗 − 𝐷𝑗
 (7) 
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Kde 𝐻𝑗  odpovídá maximální hodnotě kritéria je sloupci 𝑗, 𝐷𝑗  odpovídá nejnižší 

hodnotě kritéria ve sloupci 𝑗 a 𝑌𝑖𝑗 je počítaná hodnota v řádku i a sloupci j. Pro 

výsledek pak platí, že 𝑟𝑖𝑗 ∈ < 0,1 >.  

Výsledkem této metody je pak užitek varianty vypočítaný pro každou variantu. 

Ten se spočítá na základě jednoduchého součtu: 

∑ 𝑣𝑗 ∗ 𝑟𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1

 (8) 

Kde 𝑣𝑗 odpovídá hodnotě váhy kritéria ve sloupci 𝑗. 

Vypočítané užitky poté slouží k porovnání všech variant mez sebou navzájem, 

platí že čím větší hodnota užitku, tím lepší celkové hodnocení varianta získala. 

[19] 

Příklad č.7: Jako první krok této metody musíme normalizovat maximalizační 

matici z tabulky č.8 pomocí vzorce (7): 

--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 

v1 0,58 0,00 0,53 0,29 0,18 0,50 

v2 0,79 0,80 0,10 0,00 0,00 0,38 

v3 0,11 1,00 0,89 1,00 0,41 1,00 

v4 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 

v5 1,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,63 

v6 0,95 0,80 0,10 0,00 0,00 0,00 

Tabulka č.9 – Normalizovaná matice pro příkladovou situaci [autor] 

Při použití vah kritérií z tabulky č.7 (pro stanovení byla použita Saatyho metoda 

geometrického průměru) získáme následující dílčí hodnoty užitku pro každý 

prvek matice, ze kterých jednoduchým součtem řádku obdržíme celkové hodnoty 

užitku pro každou variantu: 

Váha kritéria 0,16 0,06 0,29 0,03 0,07 0,4 

--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 Ʃ 

v1 0,09 0,00 0,15 0,01 0,01 0,20 0,47 

v2 0,13 0,05 0,03 0,00 0,00 0,15 0,35 

v3 0,02 0,06 0,26 0,03 0,03 0,40 0,79 

v4 0,00 0,06 0,29 0,03 0,07 0,00 0,45 

v5 0,16 0,05 0,00 0,00 0,00 0,25 0,46 

v6 0,15 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,23 

Tabulka č.10 – Hodnoty užitku pro příkladovou situaci [autor] 

Můžeme tedy usoudit, že na bázi vybraných a zvážených kritérií a metody 

váženého součtu se v tomto příkladu jako nejvhodnější pro realizaci jeví varianta 

č.3, tedy vybudování tlumícího povrchu komunikace. 
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4.4.2 Metoda TOPSIS 

Metoda TOPSIS (z anglického Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution) pracuje s principem minimalizace vzdálenosti od ideální varianty. 

Zmiňovaná ideální varianta je taková, pro kterou všechny hodnoty dosahují 

nejlepších hodnot, a prakticky se tvoří tak, že jako její hodnoty kritérií určíme 𝐻𝑗, 

tedy maximální hodnotu onoho kritéria v kriteriální matici. 

Zároveň budeme potřebovat zavést pojem bazální varianta, což je varianta, která 

ve všech svých kritériích nabývá nejhorších možných hodnot. Je to tedy přímý 

opak ideální varianty. 

Metoda se oproti předchozí liší už v použitém transformačním vzorci, který je 

navržen následovně: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑦𝑖𝑗

√∑ (𝑦𝑖𝑗)2𝑝
𝑖=1

 (9)
 

Normalizovanou matici můžeme následně stejným způsobem jako v první 

fázi metody váženého součtu vynásobit váhami. Tím získáme váženou 

normalizovanou matici s prvky s označením 𝑤𝑖𝑗. 

Následným krokem je najít ideální a bazální variantu s hodnotami převzatými 

z vážené matice.  

Výpočet vzdálenosti variant od těchto extrémních variant pak můžeme vypočítat 

pomocí těchto vzorců (používajících Euklidovu míru vzdálenosti): 

𝑑𝑖
+ = √∑(𝑤𝑖𝑗 − 𝐻𝑗)2

𝑘

𝑗=1

(10) 

𝑑𝑖
− = √∑(𝑤𝑖𝑗 − 𝐷𝑗)2

𝑘

𝑗=1

(11) 

Finální výpočet relativního ukazatele vzdáleností, podle kterého budeme moci 

posuzované varianty seřadit, provedeme podle následujícího vzorce: 

𝑐𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

−  (12) 

Opět platí, že tím větší hodnota ukazatele, tím více varianta vyhovuje kritériím. 

[19] 

Příklad č.8: Prvním krokem posledního příkladu této kapitoly je opět 

normalizace maximalizační matice z tabulky č.8, tentokrát pomocí vzorce (9): 
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Jmenovatel 47,5 44 15,75 16 225 32 

--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 

v1 0,17 0,00 0,20 0,13 0,13 0,19 

v2 0,21 0,18 0,04 0,00 0,07 0,16 

v3 0,07 0,23 0,34 0,44 0,22 0,31 

v4 0,05 0,23 0,38 0,44 0,44 0,06 

v5 0,25 0,18 0,00 0,00 0,07 0,22 

v6 0,24 0,18 0,04 0,00 0,07 0,06 

Tabulka č.11 – Normalizovaná matice pro TOPSIS [autor] 

Každý prvek matice pak pronásobíme s příslušnou váhou (používáme stejné 

váhy jako v přechozí metodě) a zároveň definovat hodnoty kritérií pro ideální i 

bazickou variantu: 

Váha kritéria 0,16 0,06 0,29 0,03 0,07 0,4 

--- k1 k2 k3 k4 k5 k6 

v1 0,0269 0,0000 0,0589 0,0038 0,0093 0,0750 

v2 0,0337 0,0109 0,0110 0,0000 0,0047 0,0625 

v3 0,0118 0,0136 0,0985 0,0131 0,0156 0,1250 

v4 0,0084 0,0136 0,1105 0,0131 0,0311 0,0250 

v5 0,0404 0,0109 0,0000 0,0000 0,0047 0,0875 

v6 0,0387 0,0109 0,0110 0,0000 0,0047 0,0250 

Ideální varianta 0,0404 0,0136 0,1105 0,0131 0,0311 0,1250 

Bazální varianta 0,0084 0,0000 0,0000 0,0000 0,0047 0,0250 

Tabulka č.12 – Vážená normalizovaná matice pro TOPSIS [autor] 

Ve finále můžeme pomocí aplikace vzorce (11) nejprve vypočítat vzdálenosti od 

ideálního a bazálního bodu pro každou variantu. Z této fáze je postup dokončit 

pomocí aplikace vzorce (12) pro převod obou vzdáleností na navzájem 

porovnatelnou vzdálenost relativní. Výsledky ukazuje následující tabulka: 

Varianta 
Vzdálenost od ideálního 

bodu 
Vzdálenost od bazálního 

bodu 
Relativní 

vzdálenost 

v1 0,078 0,080 0,505 

v2 0,121 0,048 0,283 

v3 0,035 0,142 0,804 

v4 0,105 0,115 0,523 

v5 0,120 0,071 0,371 

v6 0,144 0,034 0,191 

Tabulka č.13 – Vzdálenosti variant vypočtené pomocí metody TOPSIS [autor] 

Při porovnání výsledků metody TOPSIS a metody vážených součtů založených 

na stejném příkladu můžeme konstatovat, že ač konečný výsledek (tedy vybrání 

varianty č. 3 – instalace tlumící vrstvy vozovky) se nezměnil, hodnocení 

jednotlivých variant a též jejich pořadí se značných změn doznalo. 
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5 KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROTIHLUKOVÝCH STĚN 

Teoretická situace z příkladu č.1, použitá pro ilustraci a přiblížení použití metod 

vícekriteriální analýzy variant v celé kapitole 4, je sice vhodným a jednoduchým 

příkladem obecné úlohy o rozhodování, není už však příliš praktickým příkladem 

pro reálné rozhodování v praxi návrhu protihlukových opatření. I když předložené 

varianty, stejně jako kritéria a jejich hodnoty a váhy, jsou založeny na reálných 

podkladech, rozhodování o typu protihlukového opatření v představeném širším 

pojetí je většinou jednoduše rozhodnutelné takříkajíc „pouhým okem“ na bázi 

požadavků na hlukový útlum, dostupného místa na výstavbu, obecného 

technického stavu komunikace a podobných zásadních faktorů. 

Výhody rozhodování pomocí vícekriteriální analýzy se mnohem lépe projeví 

v úlohách, kde není dominující varianta vůbec jasná. V problematice 

protihlukových clon tento problém typicky nastává během výběru konkrétního 

provedení protihlukové stěny. 

V kapitole 3.2 jsou přiblížené mnohé varianty řešení protihlukových stěn. Jen 

v České republice existuje několik desítek dodavatelů těchto stěn, kteří mají 

každý svůj systém, kterým se snaží odlišit se od ostatních. Výběr toho 

nejvhodnějšího systému pro konkrétní projekt může být zodpovědností a výzvou 

nejen pro projektanta, ale i pro objednatele nebo generálního dodavatele. 

Pro správné provedení tohoto výběru pomocí metod vícekriteriálního 

rozhodování je pak především nutné všeobsahující a co nepřesnější definování 

problému přes kritéria a jejich váhy. Výběr kritérií pro obecnou situaci 

rozhodování o ideální variantě protihlukové stěny je předmětem této části práce. 

5.1 IDENTIFIKACE KRITÉRIÍ 
Jako zásadních pro informovaný výběr konkrétní protihlukové stěny bylo vybráno 

15 kritérií, níže prezentovaných ve formátu stromu kritérií (viz str. 29). 

Všechna kritéria budou podrobně definována a specifikována v následujících 

kapitolách.  

Je zcela možné do systému hodnocení na základě potřeb konkrétního projektu 

některá kritéria odebrat či jiná přidat. Je také kupříkladu možné rozdělení 

„multikritérií“, která slučují několik jednotlivě méně důležitých či složitě 

definovatelných vlastností stěn, na jednotlivá kritéria (konkrétně se jedná o 

kritéria mezních bezpečnostních hledisek, mezních rozměrů stěn, obtížnosti 

montáže a hledisek životního prostředí). 
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Obrázek č.32 – Stromový graf – rozbor kritérií pro výběr protihlukových stěn [autor] 
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5.2 KRITÉRIA TECHNICKÁ 
Kategorie technických kritérií byla vytvořena pro kritéria zcela jasně technického 

rázu, konkrétně definovaná a jednoznačně měřená pomocí fyzikálních veličin. 

Patří mezi ně hlavní vlastnosti poukazující na akustickou účinnost stěny, také 

měřítka jejího statického působení a stability a v neposlední řadě také omezení 

na její rozměry. 

5.2.1 Zvuková pohltivost 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka dB 

Vlastnost zvukové pohltivosti je definována jako schopnost protihlukové stěny 

pohltit dopadající zvuk, měřený v jednotkách decibelů. Veličina je v normách a 

technických listech označována DLα. 

Jako pohltivé můžeme charakterizovat ty stěny, jejichž hodnota pohltivosti 

přesahuje alespoň 4 dB, ostatní stěny charakterizujeme jako odrazivé. Běžně se 

pro označení systémů stěn používá kategorie pohltivosti určená pomocí měření 

definovaného v normě ČSN EN 1793-1:1997. Kategorie a její vztah k pohltivosti 

je následující: 

Kategorie DLα (dB) 

A0 ≈0 

A1 <4 

A2 4-7 

A3 8-11 

A4 11-15 

A5 >15 
Tabulka č.14 – Kategorie zvukové pohltivosti pro protihlukové stěny [5] 

Minimální akustický požadavek na pohltivé protihlukové stěny je, aby dosahovala 

v pohltivosti alespoň kategorie A2. 

Nositelem zvukové pohltivosti v protihlukové stěně je pochopitelně výplňový 

materiál, jehož pohltivá vlastnost závisí především na míře jeho pórovitosti. 

Obecně také platí, že pohltivost je tím vyšší, čím je vyšší aktivní plocha stěny, 

čehož se dosahuje profilací stěny pomocí žeber a podobných prvků. 

Zvuková pohltivost je jako klíčový nositel akustických vlastností samozřejmě 

jednou z nejdůležitějších vlastností stěny, které se dá vždy předpokládat velká 

váha v rozhodování. Dá se také předpokládat, že ze všech tří hlavních účastníků 

projektu (investor, projektant, dodavatel) bude mít největší váhu pro investora. 

[5,12] 
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5.2.2 Vzduchová neprůzvučnost 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka dB 

Vzduchovou neprůzvučnost můžeme chápat jako celkovou schopnost 

protihlukové stěny snížit hladinu akustického tlaku (viz str. 7) procházející přes 

stěnu. Měřena je opěr v decibelech a označována DLR. 

Stejně jako u zvukové pohltivosti i zde máme normou (ČSN EN 1793-2:1997) 

určenou tabulku kategorií, do kterých se protihlukové stěny na základě měření 

zařazují: 

Kategorie DLα (dB) 

B0 ≈0 

B1 <15 

B2 15-25 

B3 25-35 

B4 >35 
Tabulka č.15 – Kategorie vzduchové neprůzvučnosti pro protihlukové stěny [5] 

Akustický požadavek na vzduchovou neprůzvučnost určuje minimální přípustnou 

kategorii pro všechny druhy stěn alespoň B2 (pro protihlukové valy je minimální 

kategorie určena B3). 

Tato fyzikální vlastnost je závislá především na plošné hmotnosti stěny, je 

známo, že neprůzvučnosti o kategorii B3 je možno dosáhnout při plošné 

hmotnosti od 40 kg/m2. Je pouze třeba dodržet, aby tato plošná hmotnost nebyla 

v nějakém místě stěny nižší. Mezery, netěsnosti a podobné vady můžou 

útlumové vlastnosti stěny také značně snižovat. 

Stejně jako u pohltivosti lze i zde předpokládat vysokou míru důležitosti při 

rozhodování, taktéž především pro investora. [5,12] 

5.2.3 Maximální kolmé zatížení 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka kN/m2 

Protihluková stěna je každodenně vystavována statickému a aerodynamickému 

zatížení, vůči kterému musí být odolná bez ztráty stability či vzniku poškození. 

Povinné hodnoty tohoto kritéria uvádí norma ČSN EN 1794-1, která uvažuje se 

dvěma zdroji kolmého zatížení: 

- působení větru 

- působení tlaku vzduchu od projíždějících vozidel 

 

Výrobci protihlukových stěn pak stanovují maximální hodnoty tohoto zatížení, na 

které se jejich systémy mají navrhovat. Hodnoty těchto zatížení se pohybují 

přibližně od 2 do 4 kN/m2. 
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Určení váhy pro toto kritérium se hodně odvíjí od konkrétního projektu: Dá se 

předpokládat, že bude mít vlastnost mnohem větší váhu v lokacích, kde je 

dokumentováno značné působení větru. Obecně však můžeme říct, že kritérium 

je nejdůležitější pro projektanty. [5,12] 

5.2.4 Maximální dynamické zatížení 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka kNm 

Nejtypičtějším dynamickým zatížením, kterým jsou protihlukové stěny 

zatěžovány, je zatížení při zimní údržbě komunikace, tedy při odklízení sněhu. 

Mezní hodnoty zatížení jsou uváděny ve veličinách ohybového momentu.  

Způsob měření a povinné hodnoty tohoto kritéria opět uvádí ČSN EN 1794-1, 

výsledek měření je často uváděn dodavateli protihlukových systémů. Typické 

hodnoty se pohybují od 7,5 po 15 kNm. 

Stejně jako u kolmého zatížení se dá předpokládat, že určená váha bude obecně 

záviset na lokaci projektu, dá se však celkově odhadovat váha střední hodnoty a 

důležitost kritéria pro projekční kanceláře. [5,12] 

5.2.5 Ostatní bezpečnostní hlediska 

Charakteristika: maximalizační kritérium, kvalitativní hodnotící stupnice 

Protihlukové stěny musí ze statického hlediska splňovat ještě mnoho dalších 

podmínek, které jsou definovány v normách. Vyšší nároky na tyto vlastnosti 

můžou zároveň vyvstat z projektu samotného a mít tak vliv na výběr 

protihlukového systému. Mezi tyto vlastnosti můžeme řadit například: 

- Zatížení vlastní tíhou (svislé) 

- Bezpečnost při nárazu vozidla 

- Odolnost proti náhlému pádu 

o ze stěny se nesmí po náhlém nárazu uvolňovat její bloky či úlomky, 

které by mohly značně ohrozit bezpečnost účastníků dopravy či 

jiných osob zdržujících se v blízkosti stěny 

Tyto vlastnosti není pochopitelně možné hodnotit stejnou měrnou jednotkou, a 

výrobci samotní už na rozdíl od dvou výše zmíněných vlastností již tyto ostatní 

nepublikují. Je však důležité je zohlednit, ať už známe máme k dispozici 

konkrétní znalosti (většinou poskytnuté výrobci stěn), nebo musíme tyto hlediska 

odhadnout. 

Za předpokladu, že varianty, které by požadavkům zcela nevyhovovaly budou ze 

seznamu variant vyřazeny, můžeme definovat následující stupnici (je možné 

použít i desetinné hodnoty pro mezibody): 
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Hodnota 
stupnice 

Kvalitativní popis 

1 Vykazované vlastnosti jsou na hranici použitelnosti 
pro projekt 

2 Vykazované vlastnosti umožňují použití pro projekt 

3 Vykazované vlastnosti zcela vyhovují požadavkům 
projektu  

4 Vykazované vlastnosti převyšují požadavky projektu 

5 Vykazované vlastnosti velmi převyšují požadavky 
projektu 

Tabulka č.16 – Stupnice pro hodnocení ostatních bezpečnostních hledisek 

protihlukových stěn [autor] 

Jako u všech kritérií statického rázu může i váha tohoto kritéria kolísat na bázi 

charakteristiky konkrétního projektu, obecně však můžeme očekávat střední 

váhu, s vyšší důležitostí pro rozhodování projektanta. [5] 

5.2.6 Mezní rozměry stěny 

Charakteristika: maximalizační kritérium, kvalitativní hodnotící stupnice 

Pomocí tohoto všeobecného kritéria hodnotíme stěnu z hlediska rozměrových 

vlastností jejich bloků. Pomocí níže uvedené stupnice zavedeme do předmětu 

rozhodnutí faktory, jako jsou: 

- maximální výška celého protihlukového systému 

o určuje vhodnost systémů pro projekty, kdy je kvůli vztahu 

komunikace a chráněné zóny třeba vystavět stěny o značné výšce 

- maximální délka protihlukové desky  

o dá se obecně tvrdit, že delší a užší desky zjednodušují výstavbu, 

jelikož je třeba méně nosných prvků 

o nejtypičtější délka protihlukové desky je 6 m 

- maximální tloušťka protihlukové desky 

o umožňuje výstavbu protihlukových desek o vyšší akustické 

účinnosti na m2 

o typicky se vyrábí protihlukové desky o tloušťce kolem 130 mm 

Rozměry standardizovaných desek zpravidla výrobce uvádí ve svých 

produktových listech, údaje o možných výškách celého systému je však už těžší 

obstarat. Obecně se dá dle dostupných zdrojů předpokládat, že tato výška může 

být minimálně třikrát výška jednoho bloku, je však jasné, že u spousty variant 

bude mnohem vyšší. 
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Obecná stupnice pro hodnocení kritéria rozměrů stěn je vytvořená na intervalu 

0-10 a založená na typických mezních velikostech jednoho bloku stěny, kterými 

jsou: 

- délka 5 m 

- výška 2 m 

- tloušťka 130 mm 

Tyto rozměry odpovídají ve stupnici střední hodnotě (tedy 5). Na základě 

odchylek od těchto rozměrů se pak systém ohodnotí. 

Úprava 
hodnocení 

Kvalitativní popis 

+1 Jedna vlastnost vykazuje lehce výhodnější hodnoty 

+2 Jedna vlastnost vykazuje výhodnější hodnoty nebo 
více vlastností vykazuje lehce výhodnější hodnoty 

+3 Jedna vlastnost vykazuje výrazně výhodnější 
hodnoty či více vlastností vykazuje výhodnější 

hodnoty  

+4 Více vlastností vykazuje velmi výhodné hodnoty 

+5 Všechny vlastnosti vykazují velmi výhodné hodnoty 
Tabulka č.17 – Stupnice pro hodnocení hledisek mezních rozměrů protihlukových stěn 

[autor] 

Pro hodnoty pod průměrem platí stupnice zrcadlově obrácená.  

Vytvoření korektního hodnocení varianty a jeho váhy na základě těchto vlastností 

je značně subjektivní k vlastnostem každého projektu a tak je obecná stupnice 

obtížně definovatelná. Vytvořenou stupnici bude jistě často nutné modifikovat, 

například důležitostí samotných sub-kritérií pro plánovanou stěnu. Výše 

navrhnutá tabulka je tedy spíše základním návrhem. 

Váha mezních rozměrů je během rozhodovacího procesu důležitá především pro 

projektanta, který tvar stěny navrhuje, ale obzvlášť pokud je maximální výška 

stěny limitujícím faktorem při výběru, může být velmi důležitá i pro investora. [12] 

5.2.7 Variabilita rozměrů stěny 

Charakteristika: maximalizační kritérium s horním limitem, měrná jednotka počet 

typů stěny v systému 

Druhé kritérium ve skupině rozměrových nám uvádí jako variabilitu daný systém 

nabízí. Většina výrobců uvádí, kolik možných rozměrových variant (případně 

variant jiného typu, například tvarových) jejich systém nabízí.  

Spousta výrobců nenabízí více než jeden základní konstrukční systém, jsou však 

i takové systémy, které jich nabízí několik desítek. Aby nedošlo ke zkreslení 

rozhodovacích dat abnormálním množstvím typů stěn v jednom systému, zavádí 

se do tohoto kritéria horní limit hodnoty, který činí 10 typů. 
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Variabilita rozměrů je důležitým kritériem pro projektanty a architekty, umožňuje 

ale i více možností alternativ výstavby pro dodavatele. [12] 

5.3 KRITÉRIA EKONOMICKÁ 
Tato kategorie byla vymyšlena pro kritéria související s realizací stavby a její 

finanční náročností. Jedná se tedy především o otázky složitosti montáže daného 

systému a samozřejmě finančních nákladů nutných k výstavbě. 

5.3.1 Hmotnost dílce 

Charakteristika: minimalizační kritérium s horním limitem, měrná jednotka kg/m2 

Měrná hmotnost akustického materiálu je sice důležitým přímým faktorem 

v akustických vlastnostech stěny (především v neprůzvučnosti), zároveň je ale 

hlavním aktérem a oblasti obtížnosti montáže. Vyšší hmotnost dílců znamená 

především potřebu výkonnějších a dražších zdvihacích prostředků a také 

obtížnější a dražší dopravu. 

Hmotnosti prvků, ať už celých dílců nebo alespoň měrné hmotnosti materiálu, 

nejsou výrobci běžně uváděny, hodnota tohoto kritéria se však dá jednoduše 

odhadnout za pomocí obecných ukazatelů měrné hmotnosti pro dané materiály. 

Z důvodu velkého váhového rozdílu mezi betonovými a ostatními druhy stěn byla 

pro omezení zkreslení dat zavedena horní hranice zadávané hmotnosti na 200 

kg/m2, která se bude aplikovat v případě, že prvek tuto hladinu překročí. 

Váha tohoto kritéria bude s nejvyšší pravděpodobností nejvyšší pro dodavatele, 

obecně lze předpokládat přibližně střední váhová hodnota. 

5.3.2 Obtížnost montáže 

Charakteristika: maximalizační kritérium, kvalitativní hodnotící stupnice 

Jako další z řady „multikritérií“, i zde je v jednom kritériu kombinováno více 

faktorů. Pro největší faktor v obtížnosti montáže bylo vyvedeno samostatné 

kritérium, účelem tohoto je tedy zohlednit při výběru systému protihlukové stěny 

sekundární faktory jako například: 

- rozměry prvků 

o větší rozměry prvků znamenají obtížnější manipulovatelnost, příliš 

malé prvky zase prodloužení času výstavby 

- potřeba zdvihacích prostředků a jiných strojů 

o výkonnější stroje jsou finančně nákladnější, stavební firma je 

nemusí mít k dispozici 

- složitost montážního systému 

o například dílce z plastu mají často obtížnější systém uchycení na 

nosnou konstrukci než například dílce betonové 
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- obtížnost montáže nosných prvků 

o kupříkladu nutnost použití pilot jakožto základů pro nosné prvky 

stěny je nákladnější a složitější než konstrukce železobetonových 

patek 

- omezení postupu výstavby 

o může nastat při provádění kombinaci celkové rekonstrukce vozovky 

a výstavby protihlukové stěny, práce na níž můžou negativně 

ovlivňovat celkovou dobu výstavby 

Je možné zpozorovat, že některá „sub-kritéria“ se prolínají s některými již dříve 

zmíněnými kritérii (např. s kritériem mezní rozměry stěny). Je to takto nastaveno 

z důvodu vícevrstvých dopadů těchto vlastností a také kvůli možnosti jejich 

rozlišení pomocí vah. 

Kvantitativní hodnoty výše uvedených sub-kritérií většinou ani neexistují, natož 

aby je výrobci poskytovali. U tohoto kritéria tedy nejvíc ze všech závisí na 

zkušenostech hodnotícího uživatele.  

Pro kvantifikaci kritéria byla vytvořena následující stupnice: 

Hodnota 
stupnice 

Kvalitativní popis 

1 Systém je značně montážně obtížný, téměř do míry 
neproveditelnosti 

2 Systém je montážně obtížný 

3 Systém je standardně proveditelný bez vynaložení 
zvláštních montážních prostředků 

4 Systém je jednoduše proveditelný 

5 Systém je velmi jednoduše proveditelný 
Tabulka č.18 – Stupnice pro hodnocení složitosti montáže protihlukových stěn [autor] 

Pro dodavatele lze předpokládat značnou důležitost tohoto kritéria, jelikož má 

obtížnost montáže značný vliv na projektové riziko i finanční náklady. Váha 

tomuto kritériu přikládaná lze očekávat střední až vysoká. 

5.3.3 Délka záruky 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka roky 

Toto kritérium zahrnuje do faktorů délku záruky poskytovanou výrobcem varianty 

na technické vlastnosti svého systému. Má značnou korelaci s životností 

systému, které tvoří samostatné kritérium. 

Výrobci obecně tuto lhůtu neuvádějí ve svých produktových listech ani v jiných 

běžně přístupných zdrojích, dá se však zjistit na základě konkrétní poptávky. 

Očekávaná délka záruky na protihlukové stěny se pohybuje kolem pěti až deseti 

let. 
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Délka záruky jako taková je důležitým hlediskem pro dodavatele, obecně však 

lze předpokládat nízká váha tohoto kritéria. 

5.3.4 Náklady na výstavbu 

Charakteristika: minimalizační kritérium, měrná jednotka Kč/m2 

Zřejmě nejdůležitějším ekonomickým kritériem jsou pochopitelně finanční 

náklady na výstavbu stěny. Pro účely této práce jsou tyto náklady 

charakterizovány v jednotkách korun na metr krychlový vybudované stěny, což 

jsou hodnoty jednoduše odvoditelné z cenové nabídky na libovolný systém. 

Pokud nejsou žádné cenové nabídky či jiné informace či ukazatele cen 

protihlukových stěn k dispozici, mohou být použity jakožto odhad hodnoty 

z následující tabulky, které uvádějí průměrné hodnoty protihlukových stěn 

rozdělených dle materiálu. 

Materiálové řešení Náklady na výstavbu 1 m2 stěny (Kč) 

Železobetonové 2900-3700 

Dřevocementové 4600-5600 

Plastové 3000-4200 

Hliníkové 1500-2300 

Transparentní (PMMA) 2900-3800 
Tabulka č.19 – Tabulky průměrných cen protihlukových stěn dle materiálového 

provedení [autor, na základě dat z cenových nabídek poskytnutých společností 

GEOSAN GROUP a.s. a ceníku ÚRS] 

Ceny zde uvedené jsou pouze pro dodávku a montáž akustického materiálu vč. 

průkazných zkoušek, nikoli na výstavbu celé protihlukové stěny včetně nosných 

konstrukcí a základů. Dají se použít jen jako základní ukazatelový odhad, 

vzhledem k tomu, že cena protihlukových stěn se může projekt od projektu 

značně lišit. Cena závisí především na výšce celé stěny, při jejíž zvětšování cena 

vzrůstá exponenciálně. 

Toto kritérium je z očividných důvodů zcela zásadní jak pro investora, tak pro 

dodavatele, lze tak všeobecně předpokládat velmi vysoká hodnota váhy. 

5.4 KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI 
Tato kritéria bylo vytvořena pro pokrytí faktorů potřeb udržitelného vývoje a 

zachování životního prostředí. Hlavním skupinou kritérií v této kategorii jsou 

kritéria trvanlivosti a životnosti stěny, zohledněné však bude i multikritérium 

zahrnující celkový vliv stěny na životní prostředí po dobu své existence. 

5.4.1 Akustická trvanlivost 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka roky 

Jako všechny stavební materiály, i u akustických panelů nastává otázka jejich 

životnosti. Před jejich statickou životností však často nastává bod akustické 
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životnosti, kdy tlumící materiál na základě mnoha faktorů postupně ztrácí svou 

akustickou funkčnost. Nejčastěji se tak stává kvůli vzniku všelijakých otvorů a 

prasklin, může však jít i o vliv změny polohy, rozpadu materiálu, saturace vodou, 

mrznutí a rozmrzání, ucpání pórů a mnoho dalších. 

Všichni výrobci protihlukových systémů musí podle normy ČSN EN 14389-1 

deklarovat měřené snížení hluku z dopravního provozu po dobu 5, 10, 15 a 20 

letech provozu. Způsob měření je v normě definován. Zmíněných 20 let je také 

minimální čas, po který musí protihluková stěna akusticky fungovat. 

Výrobci většinou akustickou životnost uvádějí bok po boku s tou statickou, lze 

obecně říct, že je tato vlastnost velmi závislá na použitém materiálu, ale 

průměrně se pohybuje kolem 30ti let. 

Toto kritérium je důležité především pro investora, v trochu menší míře i pro 

projektanta. Dá se mu obecně předpokládat vysoká váha. [5,12] 

5.4.2  Celková životnost 

Charakteristika: maximalizační kritérium, měrná jednotka roky 

Problémy s akustickou životností sice ve většině případů přijdou dřív než ty 

neakustické, to však není důvod k tomu na obecnou životnost nedbat. Krom 

standardní únavy materiálu může být životnost protihlukových stěn ohrožena 

vlivy prostředí, jako je UV záření, chemické látky (především posypové soli), 

biologické procesy, vibrace způsobené dopravou, působení vody a větru, koroze 

kovů a mnoho dalších. 

Norma (ČSN EN 14389-2) nám podobně u akustických vlastností určuje způsob 

kontroly a měření této životnosti a také stanovuje minimální celkovou životnost, 

na kterou by se měli protihlukové stěny navrhovat, která činí 30 let. Celková 

životnost deklarovaná výrobci je pak opět závislá na použitém materiálu, ale 

průměrně se pohybuje kolem 35ti let. 

Celková i akustická životnost musí pochopitelně počítat s programem údržby, 

která může životnost stěny značně ovlivnit. Výrobci musí dle technických 

podmínek na vyžádání údaje o potřebné údržbě dodat, a s těmito dostupnými 

údaji je možné deklarovanou životnost pro účely rozhodování upravit. 

Stejně jako u akustické trvanlivosti, i toto kritérium má značnou důležitost 

především pro investora a můžeme předpokládat jeho vysokou váhu. [5,12] 

5.4.3 Hlediska životního prostředí 

Charakteristika: maximalizační kritérium, kvalitativní hodnotící stupnice 

Hlediska životního prostředí jsou poslední z řady multikritérií, zahrnující v jednom 

kritériu více faktorů, které mají společnou vlastnost toho, že jsou potenciální riziko 

pro okolní prostředí protihlukové stěny. 
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Na protihlukové stěny se z hlediska životního prostředí a bezpečnosti kladou 

například následující podmínky: 

- požární odolnost 

o stěna musí zajišťovat, aby se skrz ni mimo vozovku nerozšiřovaly 

požáry vzniklé hořením vegetace, rozlitého paliva či havarovaných 

vozidel 

- odolnost proti uvolňování nebezpečných látek 

o zahrnuje i obecné použití potenciálně závadných látek ve složení 

protihlukových stěn 

- odraz světla 

o kovové a transparentní prvky protihlukových stěn nesmějí odrážet 

světlo tak, aby odlesky oslepovaly lidi existující v jejich okolí 

(především účastníky dopravního provozu kolem nich 

projíždějících) 

- ochrana živočichů 

o transparentní protihlukové stěny můžou i přes pokročilé 

bezpečností prvky stále být velkým rizikem především pro ptáky 

- složitost demolice a možnosti recyklace 

o žádná protihluková stěna není ve finále permanentním řešením a 

proto je nutné v rámci otázek udržitelnosti vzít v úvahu i její 

pozdější demolici a možnost recyklace jejího materiálu na jiná 

použití 

Měření všech těchto faktorů stanovují normy, výrobci však běžně údaje o těchto 

sekundárních faktorech neuvádějí. Při hodnocení tohoto kritéria je tedy opět 

často nutný jistý vhled do celkové situace, případně znalosti a zkušenosti o těchto 

konkrétních vlastnostech. Pokud nejsou žádné údaje známé ani rozumně 

odhadnutelné, doporučuje se použít pro účely hodnocení využít střední hodnoty. 

Pro stanovení hodnoty tohoto multikritéria můžeme použít stejnou škálu jako pro 

hodnocení kritéria ostatní bezpečnostní hlediska (kap. 5.2.5, tab. 16). 

Stejně jako u všech ostatních kritérií z kategorie udržitelnosti je i tato důležitá 

především pro investora, nicméně u otázek bezpečnosti, které se toto kritérium 

velmi dotýká, může však mít značný zájem i dodavatel. Obecně lze předpokládat 

střední váhu, u které se dá čekat změna na základě specifikací konkrétního 

projektu. [5,12] 

5.5 KRITÉRIA ESTETIKY 
Estetika protihlukových stěn je ze všech uvedených kritérií nejvíce subjektivní a 

předmětem velkých debat jak mezi odborníky, tak mezi širokou veřejností, jelikož 

je to vlastnost, která každého uživatele chráněné komunikace či jeho okolí 

nejvíce okamžitě zaujme. Je však důležité tento zájem do rozhodování zahrnout, 
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a tak pro účely této práce definujeme jedno kritérium pro všeobjímací zohlednutí 

vlivu protihlukových stěn jakožto krajinotvorného prvku. 

5.5.1 Vhodnost do prostředí 

Charakteristika: maximalizační kritérium, kvalitativní hodnotící stupnice 

Kritérium vhodnosti do prostředí v sobě zahrnuje estetiku protihlukové stěny a její 

vztah se svým okolím. Hodnotit se dá barevnost stěny, její tvarové řešení, vliv na 

psychiku a další, dle teorie sepsané v kapitole 2.4. 

Pro hodnocení tohoto kritéria byla vytvořena následující hodnotící škála: 

Hodnota 
stupnice 

Kvalitativní popis 

1 Protihluková stěna působí ve vztahu k okolí zcela 
nevhodně. 

2 Protihluková stěna působí ve vztahu k okolí 
nepatřičně. 

3 Protihluková stěna je v rámci možností zařaditelná 
do vzhledu svého okolí. 

4 Protihluková stěna je dobře zařaditelná do kontextu 
svého okolí. 

5 Protihluková stěna je dokonale zasazena do 
kontextu svého okolí. 

Tabulka č.20 – Stupnice pro hodnocení vhodnosti do prostředí protihlukových stěn 

[autor] 

Vzhledem k subjektivního vnímání estetiky je vhodné posouzení tohoto kritéria 

týmem rozličně smýšlejících lidí. Více než kdy jindy je zde navíc podporováno 

používání desetinných čísel jakožto mezistupňů ve škále. 

V rámci tohoto kritéria je navíc třeba pomyslet i na estetickou udržitelnost 

protihlukové stěny. Velkým problémem, kterým protihlukové stěny čelí, je jejich 

lákavost pro vandaly, kteří rádi využívají relativně snadno přístupné a rozsáhlé 

svislé plochy, kterou stěny nabízejí, pro tvorbu graffiti. Mnoho výrobců stěn tak 

pro své výrobky nabízí anti-graffiti úpravu, jejíchž přítomnost může být důvodem 

pro zvýšení hodnoty stěny na stupnici. 

Kritérium estetiky je z očividných důvodů nejvíce důležité pro investora (jímž bývá 

často obec, které závisí na veřejném mínění), stejně tak ale i pro projektanta – 

architekta komunikace (kterému jde o co nejzajímavější a nejvhodnější provedení 

stěny). Obecně lze tomuto kritériu předpokládat vysokou důležitost. 

5.6 OSTATNÍ KRITÉRIA 
Z principu kompletace zde prezentuji ještě několik dalších možných kritérií, která 

můžou mít na výběr protihlukové stěny vliv, ale užitečnost jejich použití je více 

závislá na specifikách konkrétního projektu.  
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Může se jednat například o: 

-  kompletnost dodavatelského zajištění 

o ekonomické kritérium, které přichází v úvahu poté, kdy má 

generální dodavatel zájem na provedení co největšího množství 

práce dodavatelem stěnového systému 

- ovlivnění vodního režimu 

o kritérium udržitelnosti (životního prostředí), které může být důležité 

v okamžiku, kdy by navrhovaná stěna mohla svojí konstrukcí 

značně ovlivňovat přirozené rozprostření vody, například 

koncentrováním dešťové vody na jednom místě 

- odolnost proti nárazu kamenů 

o kritérium bezpečnosti (technické), které je důležité vzít v potaz při 

výstavbě v lokacích, kde je pád kamenů na protihlukovou stěnu 

potenciálním rizikem 

Tyto, a případně jakákoli jiná kritéria vyplývající z umístění budoucí stěny či jiných 

specifikací, lze použít libovolných způsobem, ať už pouhým přidáním do 

seznamu kritérií, náhradou některého z hlavních kritérií nebo jejich zařazením do 

některého z „multikritérií“. 

5.7 NÁVRHY VAH 
Základní postup provádění vícekriteriálního rozhodování (viz kapitola 4.1) nám 

po definici kritérií ukládá jako další krok stanovení jejich vzájemné důležitosti 

pomocí číselných vah vytvořených přes rozličné metody. 

Tento krok je však pro výběr mezi variantami protihlukových stěn ještě více 

závislý na konkrétním zadání projektu a také na postavení uživatele těchto metod 

vzhledem k projektové hierarchii. Vytvoření obecných vah aplikovatelných pro 

jakoukoli situaci je prakticky nemožný úkol, je ale možné vytvořit jednoduše 

upravitelné váhy na bázi základních předpokladů. 

Metoda Metfesselovy alokace (popsané v kapitole 4.3.1.3) nám poskytuje docílit 

kompromisu mezi dostatečně „průhlednou“ a upravitelnou tvorbu vah a celkovou 

komplexností, a byla proto použita pro tvorbu následujících tabulek 

s navrhovanými váhami kritérií. Při použití metody využije strom kritérií vytvořený 

během definice kritérií (obrázek 32). Byly vytvořeny tři soubory vah, zohledňující 

rozdílné pohledy investora, projektanta a dodavatele na projekt. Postup jejich 

výpočtu lze vypozorovat z přílohy č.3: Tabulky návrhových vah kritérií. 

Ačkoli jsou vytvořené kombinace vah a kritérií pochopitelně ihned použitelné pro 

libovolné rozhodování o protihlukových stěnách, provádění dílčích úpravy na bázi 

reality projektu je podporováno a doporučováno. Pro hlubší zohlednění navíc 

doporučuji použití komplexnějšího postupu, např. Saatyho metody. 
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5.7.1 Váhy kritérií pro rozhodování investora 

Jako o investorovi hovoříme v případě výstavby protihlukových stěn v drtivé 

většině o státní organizaci jako jsou Ředitelství silnic a dálnic nebo Správy 

železniční dopravní sítě, popřípadě obecní či krajská samospráva. Jen vzácně 

jde o soukromou firmu. 

Výpočet vah předpokládá, že investorovi jde v projektu nejvíce o: kvalitu 

zpracování, zajištěnou bezpečnost, dlouhou dobu životnosti, ohled na životní 

prostředí, nízké finanční náklady a estetické hledisko. 

Kritérium  Váha 

Zvuková pohltivost 0,028 

Vzduchová neprůzvučnost 0,028 

Maximální kolmé zatížení 0,028 

Maximální dynamické zatížení 0,028 

Ostatní bezpečnostní hlediska 0,028 

Mezní rozměry stěny 0,009 

Počet rozměrových variant 0,019 

Hmotnost dílce 0,033 

Obtížnost montáže 0,033 

Délka záruky 0,067 

Náklady na výstavbu 0,133 

Akustická trvanlivost 0,075 

Celková životnost 0,075 

Hlediska životního prostředí 0,150 

Vhodnost do prostředí 0,300 

Tabulka č.21 – Obecné váhy kritérií vytvořené z pohledu investora [autor] 

5.7.2 Váhy kritérií pro rozhodování projektanta 

Prezentovaný pohled projektanta předpokládá, že projekt je z hlediska zadání 

řešen standardním formátem design-bid-build. Projektantem je pak projekční či 

architektonická kancelář, která na základě obecného zadání investora vytváří 

projekt stavby, během kterého může rozhodovat o konkrétní podobě 

protihlukové stěny.  

Předpokládaný projektantův zájem leží především ve: vyhovění všem 

požadavkům a normám, akustických a statických hlediscích, rozměrové 

vhodnosti a variabilitě a estetickém vzhledu. 
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Kritérium  Váha 

Zvuková pohltivost 0,040 

Vzduchová neprůzvučnost 0,040 

Maximální kolmé zatížení 0,032 

Maximální dynamické zatížení 0,032 

Ostatní bezpečnostní hlediska 0,016 

Mezní rozměry stěny 0,107 

Počet rozměrových variant 0,054 

Hmotnost dílce 0,030 

Obtížnost montáže 0,060 

Délka záruky 0,030 

Náklady na výstavbu 0,060 

Akustická trvanlivost 0,042 

Celková životnost 0,042 

Hlediska životního prostředí 0,167 

Vhodnost do prostředí 0,250 

Tabulka č.22 – Obecné váhy kritérií vytvořené z pohledu projektanta [autor] 

5.7.3 Váhy kritérií pro rozhodování dodavatele 

Jako dodavatel je pro účely tvoření těchto vah uvažován generální dodavatel 

ucházející se o získání zakázky, který na bázi obecného zadání ze zadávací 

dokumentace předané projektantem stavby vybírá konkrétní nejvhodnější 

řešení protihlukové stěny. 

Předpoklad pro vytvoření vah kritérií z pohledu dodavatele uvažuje jako 

nejdůležitější hlediska: obecně všechny ekonomické, především finanční 

náklady na projekt, také pak kritéria rozměrů. 

Kritérium  Váha 

Zvuková pohltivost 0,043 

Vzduchová neprůzvučnost 0,043 

Maximální kolmé zatížení 0,014 

Maximální dynamické zatížení 0,014 

Ostatní bezpečnostní hlediska 0,014 

Mezní rozměry stěny 0,043 

Počet rozměrových variant 0,087 

Hmotnost dílce 0,048 

Obtížnost montáže 0,097 

Délka záruky 0,072 

Náklady na výstavbu 0,217 

Akustická trvanlivost 0,033 

Celková životnost 0,033 

Hlediska životního prostředí 0,065 

Vhodnost do prostředí 0,130 

Tabulka č.23 – Obecné váhy kritérií vytvořené z pohledu dodavatele [autor] 
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6 PŘÍKLAD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ O 

PROTIHLUKOVÝCH STĚNÁCH 

V závěrečné kapitole této práce je prezentován komplexní příklad využití výše 

definovaných metod a kritérií pro efektivní rozhodování o protihlukových stěnách. 

Jako příkladovou situaci byla vybrán reálný, nedávno zadaný projekt silniční 

výstavby, kterým je rekonstrukce silnice II/262 na úseku Česká Lípa – Dobřanov, 

v rámci které se na této komunikaci vybuduje nová protihluková stěna. 

Dokumentace k tomuto projektu a další informace o něm mi byly poskytnuty 

s laskavým svolením společnosti GEOSAN GROUP a.s., která se na podzim 

roku 2019 ucházela o post generálního dodavatele na tuto zakázku. 

Cílem příkladové úlohy je za pomoci metod vícekriteriálního rozhodování a v této 

práce popsaných kritérií pro výběr protihlukových stěn vybrat tu nejvhodnější 

variantu protihlukové stěny pro tuto komunikaci. Rozhodování bude probíhat 

z pohledu projektanta, který navrhuje požadavky na vlastnosti stěny a referenční 

systém. Všechny provedené výpočty lze sledovat i v příloze č. 4 („Tabulky pro 

vyhodnocování příkladové situace“) této práce. 

6.1 POPIS PROJEKTU 
Předmětem projektu „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“ je kompletní 

rekonstrukce úseku silnice dlouhého přibližně 5,3 km a vedoucího od 

mimoúrovňové křižovatky Dobranov až po okružní křižovatku ulic Děčínská a Pod 

Holým vrchem v České Lípě. Zadavatelem je Liberecký kraj, projektovou 

dokumentaci zpracovala společnost PUDIS a.s. 

 

Obrázek č.33 – Opravovaný úsek silnice II/262 [22] 
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V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně skladby vozovky a také 

rozšíření počtu řadících pruhů a návrh nového světleného signalizačního 

zařízení. Rekonstruovat se v rámci akce budou také dva mosty a dvě opěrné 

stěny. 

Hluková studie provedená Ing. Karlem Šnajdrem v roce 2017 neidentifikovala 

žádné nové úseky, kde by byl překročený hygienický limit hluku. Součástí 

projektu je však i demolice současné dřevěné protihlukové stěny na pravé straně 

silnice ve směru Česká Lípa, v ulici U Ploučnice, která je ve špatném technickém 

stavu, a její nahrazení novou stěnou.  

 

Obrázek č.34 – Původní protihluková stěna v ulici U Ploučnice [23] 

Ze hlukové a obecné situace můžeme předpokládat následující požadavky na 

novou protihlukovou stěnu: 

- Celá protihluková stěna bude bez přerušení dlouhá 218 metrů (není tedy 

potřeba navržení únikového východu). 

- Vzhledem k absenci zdroje hluku na straně odvrácené od komunikace a 

taktéž chybějící potřebě chránit opačnou stranu komunikace může být 

stěna navržena jako jednostranná. 

- Z důvodu uvedeného výše nejsou ani kladeny požadavky na pohltivost 

stěny, ta tak může být navržena i jako odrazivá. 

- Poměrně vysoká vzdálenost stěny od chráněných míst neklade vysoké 

nároky na výšku stěny a tvar se předpokládá svislý. 

- Předpokládá se založení na pilotách průměru 500mm, do kterých budou 

zabetonovány nosné prvky stěny. 
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6.2 VÝBĚR VARIANT 
Jako možná řešení protihlukové stěny v České Lípě bylo vybráno následujících 

7 variant, zvolených tak, aby bylo reprezentováno co nejširší spektrum 

systémových řešení různých českých výrobců, která se navzájem liší 

materiálovým řešením a dalšími vlastnostmi. Někteří z výrobců podali na tento 

projekt cenové nabídky, další byli poptáni, a několik z nich bylo vybráno navíc pro 

doplnění celkového profilu variant. 

Následuje přehledná tabulka vybraných variant, jejich označení a 

nejzákladnějších údajů, jejich podrobná prezentace následuje níže. Informace o 

systémech jsou převzaté z produktových listů, listů referencí, prohlášení o 

vlastnostech a dalších informací poskytnutých výrobci. 

Označení Charakteristika Typ Výrobce 

V1 Transparentní stěna na 
hliníkovém soklu 

odrazivá ROMAn s.r.o. 

V2 Transparentní stěna na 
železobetonovém soklu 

odrazivá Mosev Plast s.r.o. 

V3 Stěna z recyklovaného plastu 
na železobetonovém soklu 

pohltivá mmcité+ a.s. 

V4 Stěna z dřevocementu na 
železobetonovém soklu 

pohltivá VELOX-WERK 
s.r.o. 

V5 Stěna z betonových panelů na 
železobetonovém soklu 

pohltivá ŽPSV a.s. 

V6 Stěna z hliníkových panelů na 
železobetonovém soklu 

odrazivá LIADUR s.r.o. 

V7 Stěna z gabionů pohltivá BETAFENCE Sp. 
z o.o. 

Tabulka č.24 – Přehled variant protihlukové stěny v České Lípě [autor] 

6.2.1 Transparentní stěna na hliníkovém soklu (V1) 

Typ stěny: odrazivá 

Výrobce: ROMAn s.r.o. 

Materiál: Hlavní desky z PMMA v ocelovém rámu, soklové desky z Al plechů 

vyplněnými minerální vlnou 

Hlavním akustickým prvkem této varianty je protihlukové plexisklo SOUNDSTOP 

tl. 12 mm s vypískovanými pruhy pro zabránění tříštivosti desky a provedeným 

těsněním EPDM. Počítá se s průhlednou úpravou s ochranou proti ptákům. 

Základní rozměr bloku je 3000x2000mm, délka je možná prodloužit 

v nestandardním provedení až na 6m. Provádí se v až sedmi barevných 

provedeních. 

Soklové panely jsou provedeny z vysoce pohltivých bloků Tecnowall, jedná se o 

kombinaci hliníkového plechu vyplněného minerální vlnou. Rozměry bloku činí 

2000x500x95mm a jsou opatřitelné nátěrem dle škály RAL. 
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Nosná konstrukce stěny je koncipována sloupy z ocelových profilů HEA 160 

kotvených do základové konstrukce. 

 

Obrázek č.35 – Referenční obrázek kombinované protihlukové stěny společnosti 

ROMAn s.r.o. [produktový list společnosti] 

6.2.2 Transparentní stěna na železobetonovém soklu (V2) 

Typ stěny: odrazivá 

Výrobce: Mosev Plast s.r.o. 

Materiál: Hlavní desky z PMMA v rámu z plastových profilů, soklové 

prefabrikované desky z železobetonu třídy C30/37 

Akustickým prvkem jsou v případě tohoto systému (označení DSH plast 6 PB) 

panely z plexiskla o tloušťce 15mm opatřený nosným rámem z recyklovaného 

plastu. Vyrábí se standardně ve velikostech 4000x1500mm nebo 2000x3000mm. 

Nabízí vypískované pruhy pro zabránění tříštivosti a lepené pruhy pro ochranu 

ptáků. 

Soklové panely budou provedeny z železobetonu C30/37 s dostatečnou 

ochranou proti agresivním posypovým solím. Nosná konstrukce je 

předpokládána z profilů HEA 160. 

Systém se chlubí velmi rychlou prostupností kterékoli části stěny při nutnosti 

průniku jednotek hasičského záchranného sboru a obecně nabízí velmi dobré 

vlastnosti v oblasti bezpečnosti. Výhodou je také nízká hmotnost, jednoduchá 

manipulace a montáž. 
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Obrázek č.36 – Referenční obrázek transparentní protihlukové stěny společnosti 

Mosev Plast s.r.o. [produktový list společnosti] 

6.2.3 Stěna z recyklovaného plastu na železobetonovém soklu (V3) 

Typ stěny: pohltivá 

Výrobce: mmcité+ a.s. 

Materiál: Panely z recyklovaného plastu založené na železobetonovém soklu 

třídy C30/37 

Protihluková stěna „noba“ od firmy mmcité a.s. je tvořena akustickými absorbéry 

vytvořenými recyklací starých pneumatik. Může se chlubit vysokou pohltivostí a 

zajímavým vizuálním řešením, které je možné velmi dobře přizpůsobit 

konkrétnímu prostředí. Umožňuje také jednoduché spojení jednotlivých panelů 

pro vytvoření souvislých ploch bez nutnosti rámové konstrukce. Panely se vyrábí 

v délkách až 5000mm a výškách 500-1000mm.  

Systém předpokládá zasazení do prefabrikovaného železobetonového soklu 

třídy C30/37 s ochranou proti agresivním posypovým solím. Nosná konstrukce 

z profilů HEA 160. 

Součástí systému je pokročilá protikorozní ochrana a možnost antigraffiti úpravy. 

 

Obrázek č.37 – Referenční obrázek plastové protihlukové stěny společnosti mmcité+ 

a.s. [produktový list společnosti] 
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6.2.4 Stěna z dřevocementu na železobetonovém soklu (V4) 

Typ stěny: pohltivá 

Výrobce: VELOX-WERK s.r.o. 

Materiál: Panely z dřevocementu na dřevěné nosné konstrukci založené na 

železobetonovém soklu třídy C25/30 

Akusticky působícím základem protihlukového systému VELOX 4003 M jsou 

dřevocementové desky s porézní strukturou, kterých firma nabízí několik 

konstrukčních druhů (zde počítáno s navržením desky WCA50). Panely jsou 

neseny dřevěnou rámovou konstrukcí z tlakově impregnovaných trámů, která je 

chráněná horní hliníkovou lištou. Panely se standardně vyrábí ve velikosti 

4000x2000mm, možné je však i výroba atypických dílců o maximálních 

rozměrech 5000x2500mm. 

Systém předpokládá zasazení do prefabrikovaného železobetonového soklu 

vyráběného výrobcem, který je třídy C25/30 s ochranou proti agresivním 

posypovým solím. Nosnou konstrukci pro prám tvoří profily HEA 160. 

 

Obrázek č.38 – Referenční obrázek dřevocementové protihlukové stěny společnosti 

VELOX-WERK s.r.o. [list referencí společnosti] 

6.2.5 Stěna z betonových panelů na železobetonovém soklu (V5) 

Typ stěny: pohltivá 

Výrobce: ŽPSV a.s.  

Materiál: Sendvičová konstrukce s akustickou vrstvou z mezerovitého pohltivého 

betonu na železobetonovém soklu třídy C30/37 

Protihlukový systém SILENT firmy ŽPSV a.s. tvoří sendvičová konstrukce dvou 

betonových desek, kde nosnou vrstvu tvoří železobetonová deska tloušťky 110 

mm a pohltivou vrstvu tvoří drobnozrnný mezerovitý beton o tloušťce 50mm. 

Výrobce vyrábí mnoho rozměrových variant těchto desek, největší z nich 

dosahuje rozměrů 6000x2500mm. 
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Kotvení je předpokládáno do odrazivých železobetonových soklových prvků, 

které jsou součástí systému výrobce. Svislou nosnou konstrukci bude tvořit profil 

HEA 160. 

Lícová stěna strany může být opatřena základními barvami a tvoří vlnovitý vzor. 

Manipulace s těžkými prvky probíhá pomocí přepravních úchytů, které jsou 

součástí každé tvárnice. 

 

Obrázek č.39 – Referenční obrázek betonové stěny společnosti ŽPSV a.s. [list 

referencí společnosti] 

6.2.6 Stěna z hliníkových panelů na železobetonovém soklu (V6) 

Typ stěny: odrazivá 

Výrobce: Liadur s.r.o. 

Materiál: Panely ze dvou hliníkových plechů vyplněných dřevocementovou 

deskou na železobetonovém soklu třídy C30/37 

Hliníkový systém ALUMET – 3 společnosti Liadur s.r.o. je tvořen odrazivými 

hliníkovými panely, které jsou vyplněné dřevocementovou deskou sloužící jako 

neprůzvučná bariéra. Výhodou těchto panelu je především nízká hmotnost a 

vysoká odolnost vůči vlivům okolí. Vyrábí se ve fixní tloušťce 500mm a délkách 

od 1000mm do 6000mm, umožňující jednoduché spojení prvků na principu pero 

– drážka. 

Prvky jsou uzpůsobeny pro kotvení do sloupků z profilů HEA, předpoklad je HEA 

160. Spodní železobetonový sokl bude vytvořen z prefabrikátů betonu C30/37 

s odolností proti korozi způsobenou posypovými solemi. 

Hliníkové panely můžou být vyráběny v libovolných odstínech RAL, ale i 

v nestandardních povrchových úpravách, jako jsou imitace dřeva, mědi, kamene 

a podobné. Výrobce také nabízí možnost antigraffiti úpravy. 
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Obrázek č.40 – Referenční obrázek hliníkové stěny společnosti Liadur s.r.o. 

[produktový list společnosti] 

6.2.7 Stěna z gabionů (V7) 

Typ stěny: pohltivá 

Výrobce: BETAFENCE Sp. z o.o. 

Materiál: Gabionové sítě sestavené z vrstev kameniva různých frakcí, 

samostatně založené 

Gabionová stěna Betafence Soundblock je systémem, který tvoří několik různých 

vrstev kameniva. Vnitřní část je vyplněna kamenivem o malé frakci, nebo i jen 

štěrkem či pískem, a která slouží jako zvukově neprůzvučný prvek, zatímco dvě 

vnější pohledové vrstvy jsou vyplněné klasickým gabionovým kamenivem, které 

se vyznačuje vysokou pohltivostí. Systém nabízí i možnost integrace 

protihlukových desek z jiných materiálů vložený dovnitř gabionů. 

Kvalitně navržená stěna z gabionů je samonosná a nevyžaduje vnitřní opěrnou 

konstrukci ani základovou konstrukci. Na staveniště se přivezou rozložené sítě, 

montáž a naplnění probíhá na staveništi. 

Výhodou gabionů je i jejich vysoká trvanlivost zaručená tlustou zinkovanou 

vrstvou na povrchu drátů. 

 

Obrázek č.41 – Referenční obrázek gabionové stěny společnosti BETAFENCE Sp. 

z o.o. [produktový list společnosti] 



74 
 

6.3 VÝBĚR KRITÉRIÍ 
Pro rozhodování o podobě protihlukové stěny na silnici II/262 použijeme obecná 

kritéria vytvořená a podrobně definovaná v kapitole 5 této práce. Postup výpočtů 

lze sledovat také v příloze č.4: Tabulky pro vyhodnocení příkladové situace. 

Hodnocení variant pomocí těchto kritérií proběhlo na základě dat získaných skrz 

produktové listy výrobců a poskytnutých cenových nabídek. U kritérií, kde 

výrobce data neuvedl nebo jinak nebyly k dohledání, je aplikován „princip 

opatrnosti“, kdy je pro tuto variantu převzato hodnocení typické daný materiál a 

dané kritérium, avšak zhoršeno o 20%. 

Výsledná kriteriální matice, kde lze jednoduše dohledat veškerá provedená 

hodnocení, vypadá následovně: 

--- V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

K1 0 0 12 9 9 0 5 

K2 26 30 227 25 45 21 28 

K3 1,96 1,568 1,68 1,85 3,9 3,16 3,12 

K4 3,5 2,8 7,8 5,3 20 15 16 

K5 2,5 3,5 3 4 4,5 3 3 

K6 3 3,5 3 4 4,5 3 3 

K7 3 3,5 5 4 5 5 8 

K8 5 2 10 10 10 6 1 

K9 20 25 54 36 200 25 200 

K10 2,5 4 4 2,5 2 3 4 

K11 5 5 10 5 5 5 5 

K12 3300 2950 4000 5300 3500 2200 2025 

K13 35 25 25 25 35 30 50 

K14 2,5 4 4 3,5 4 3,5 4 

K15 4 4 4,5 3 2 2,5 4 

Tabulka č.25 – Kriteriální matice variant protihlukové stěny v České Lípě [autor] 

6.4 STANOVENÍ VAH 
Ke stanovení důležitosti jednotlivých kritérií dojdeme v této úloze pomocí 

pokročilé Saatyho metody (viz kapitola 4.3.2.2), skrz kterou porovnáme a 

ohodnotíme každou možnou dvojici kritérií. 

Pro stanovení vah kritérií aplikujeme předpokládaný pohled projektanta na 

projekt. Lze tedy předpokládat podobné hodnoty kritérií jako v těch obecně 

stanovených v kapitole 5.7.2, jen komplexněji provedených a personalizovaných 

na konkrétní projekt (například byla značně ubraná důležitost zvukové pohltivost 

vzhledem k faktu, že uvažujeme i o stěnách odrazivých a tak je hlavním 

akustickým faktorem neprůzvučnost). 
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Shrnutí vypočtených vah je uvedeno v následující tabulce, podrobnější postup a 

dílčí hodnocení je možné vypozorovat v příloze č. 4 této práce. 

Kritérium Normovaná váha 

K1 0,022 

K2 0,155 

K3 0,035 

K4 0,036 

K5 0,078 

K6 0,060 

K7 0,040 

K8 0,022 

K9 0,032 

K10 0,011 

K11 0,053 

K12 0,082 

K13 0,114 

K14 0,126 

K15 0,133 

Tabulka č.26 – Váhy kritérií pro vícekriteriální rozhodování o protihlukové stěně v 

České Lípě [autor] 

6.5 VYHODNOCENÍ ÚLOHY 
Vyhodnocení příkladu bylo provedeno pomocí komplexní metody TOPSIS, která 

porovnává kritéria na základě jejich relativní vzdálenosti od hypotetického 

ideálního řešení (viz kapitola 4.4.2). 

Tabulka s finálními výsledky příkladu vypadá následovně: 

Varianta 
Vzdálenost od ideálního 

bodu 
Vzdálenost od bazálního 

bodu Relativní vzdálenost 

V1 0,022 0,004 0,152 

V2 0,019 0,008 0,288 

V3 0,017 0,010 0,365 

V4 0,019 0,008 0,306 

V5 0,006 0,023 0,801 

V6 0,021 0,008 0,273 

V7 0,015 0,013 0,472 

Tabulka č.27 – Tabulka výsledků příkladové úlohy rozhodování o protihlukové stěně 

v České Lípě [autor] 

Na základě výsledků vícekriteriálního rozhodování můžeme rozhodnout, že 

nejvhodnějším řešením protihlukové stěny v České Lípě bude varianta V5, tedy 

Stěna z betonových panelů na železobetonovém soklu od výrobce ŽPSV a.s. 

Pro porovnání je záhodno uvést, že v reálném projektu byla zvolena stěna 

transparentní na železobetonovém soklu, tedy varianta V2. 
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Na závěr je nutno podotknout, že metody vícekriteriálního rozhodování a jeho 

výsledky nejsou všespásné a při provádění konečného rozhodnutí by mělo být 

vždy pohlíženo i na rizika svázaná s možnou nesprávností modelu. 

7 ZÁVĚR 

Hluk z dopravy je sice stále významnějším fenoménem na poli životního prostředí 

lidských sídel, naštěstí se však společně s jeho růstem zlepšují i protihluková 

opatření a zkušenosti s jejich navrhováním a praktickou výstavbou. 

V první části se zaměřuji na obecné teoretické shrnutí nejdůležitějších poznatků 

o protihlukových opatřeních, jejichž znalost je nutná pro objektivní a informované 

rozhodování o podobě protihlukových stěn, což je předmětem praktické části 

práce. 

Hlavním přínosem této práce je pak zpracovaný mustr pro použití matematických 

metod pro podporu efektivního rozhodování o podobě protihlukových stěn. 

V práci jsou vybrány a popsány vhodné metody, které se můžou k tomuto 

rozhodování použít, společně s ukázkovými příklady použití, ale především jsou 

pak definovány a podrobně popsány kritéria, podle kterých se protihlukové stěny 

mohou posuzovat. 

Pro demonstraci praktického využití výsledků práce uvádím v závěru příklad 

použití metod na reálném projektu silniční výstavby, kde byla protihluková stěna 

navrhnuta. 

Na závěr jsem vytvořil několik elektronických příloh vypracovaných v tabulkovém 

editoru MS Excel, které slouží nejen jako praktická pomoc při pochopení principů 

a metod vícekriteriálního rozhodování v práci popsaných, ale i jako funkční, 

poloautomatické „programy“ pro pochopitelné a přístupné výpočty jakýchkoli 

jiných úloh založených na popsaných metodách, ať už jednotlivých dílčích kroků 

či kompletního procesu rozhodování. 

Výsledek práce může sloužit jakémukoli uživateli, jehož náplň práce se dotýká 

výběru vhodného řešení protihlukových clon. Metody můžou použít zástupci 

investora, kteří rozhodují o základní požadavcích na nově budované nebo 

rekonstruované komunikace (např. zpracovatel akustické studie), projektanti 

nebo architekti protihlukové stěny navrhující, i rozpočtáři a přípraváři generálního 

dodavatele, vybírající vhodnou stěnu pro realizaci.  

Všem těmto uživatelům může práce pomoct k objektivnějšímu a efektivnějšímu 

rozhodování o správné variantě stěny pro konkrétní projekt, a tím přispět nejen 

k tomu, aby byli obyvatelé okolí hlučných dopravních tepen chráněni před 

nadměrným hlukem, ale aby tyto opatření byly co nejvíce finančně výhodné, 

udržitelné a estetické. 
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Na závěr bych chtěl zmínit možná navázání na výsledky této práce, především 

v oblasti softwarové automatizace výpočtů a také v oblasti dalšího zpřesňování 

a objektivizaci kritérií a jejích vah na bázi konkrétních zkušeností s projekty 

výstavby protihlukových stěn. 
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