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Abstrakt 
 

Diplomová práce „Technicko-ekonomické aspekty protihlukových stěn“ se 

zaobírá v první části možnostmi protihlukových opatření a variantami protihlukových 

stěn. V další části se soustřeďuje na aplikaci vybraných opatření na modelový případ a 

určení ukazatele na jednu měrnou jednotku pomocí vypracování rozpočtů. V poslední 

části se práce věnuje vyhodnocení nejlepší varianty provedení protihlukového opatření. 

 

Klíčová slova 

Hluk z dopravy; protihluková stěna; protihluková opatření; ocenění; vyhodnocení. 

 

Abstract 

The Diploma thesis “Technological and economic aspects of noise bariers“ deals 

with options of noise control measures and variants of noise bariers in the first part. The 

following chapter focuses on the application of selected measures to a model subject 

and the determination of an indicator per unit by cost calculation. The final section deals 

with evaluation of the best construction design of anti-noise measures. 
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Traffic noise; noise bariers; noise control measures; evaluate; evaluaiton.  
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ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá určením cenových ukazatelů na jednu měrnou 

jednotku různých protihlukových opatření a jejich porovnání. Pro výpočet ukazatelů je 

stanoveno konkrétní místo, na které jsou aplikovány rozdílné možnosti protihlukových 

opatření. Výsledné ukazatele slouží k vyhodnocení nejlepší varianty řešení 

protihlukového opatření, z hlediska finančního. 

Úvodní část diplomové práce práce se zaměřuje na zdroje hluku v pozemní 

dopravě, charakteristické vlastnosti, účinky hluku a jeho vliv na okolí. V další kapitole 

věnované možnostem protihlukových opatření, jsou představeny alternativy řešení 

problematiky hluku z dopravních cest, konkrétně jsou to aktivní protihluková opatření, 

jejichž cílem je omezit hlučnost za pomoci opatření realizovatelných přímo na vozidlech 

nebo na konstrukcich dopravních cest. Pasivní protihluková opatření naopak řeší 

problematiku na cestě od zdroje k příjemci, jejich účelem je zamezit šíření hluku jeho 

odklonem, eventuálně částečným pohlcením, nebo-li snížením jeho intenzity.  

Další část práce je věnována nejčastěji používaným protihlukovým opatřením, 

kterými je řešena otázka nadlimitního hluku z dopravy, tedy protihlukovým stěnám. Zde 

nalezneme veškeré materiálové možnosti protihlukových stěn, včetně detailního popisu 

zpracování a vlastností různých výrobců výplní protihlukových stěn. 

Navazující kapitola se zaměřuje na aplikaci protihlukových opatření na modelový 

projekt. Zde je určeno konkrétní místo, na kterém se uvažují různá technologicky rozdílná 

opatření. Tato kapitola také obsahuje technologický postup realizace vybraných 

protihlukových variant. 

V další kapitole je popsáno ocenění vybraných opatření. Z výsledků ocenění jsou 

určeny ukazatele na jednu měrnou jednotku jednotlivých variant, které dále slouží pro 

vyhodnocení. 

Závěrečná část práce je věnována vyhodnocení a porovnání nejvhodnější navrhované 

alternativy, jak z hlediska ekonomického tak i technického. 
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1 ZDROJE HLUKU Z DOPRAVY 

 

Hluk je definován jako každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může 

být jinak nebezpečný. [1] 

Hluk nelze přesněji definovat, jelikož vnímání zvuku, a tedy i hluku je velmi 

subjektivní a naprosto individuální záležitostí, která vyplývá ze sluchových dispozic 

každého člověka. Základní rozdělení zdrojů hluku v závislosti na jeho vzniku jsou 

uvedeny na obrázku č. 1 

 

 
Obrázek č. 1 – Zdroje hluku [16] 

 
 
 
 

ZDROJE HLUKU

HLUK VZNIKAJÍCÍ  
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POZEMNÍ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA VODNÍ DOPRAVA

HLUK VZNIKAJÍCÍ V 
PŘÍRODĚ

FYZIKÁLNÍ PROCESY ŽIVOTNÍ PROJEVY 
FAUNY
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Zvuk je přirozeným projevem přírodních jevů i života člověka. Sluch, jakožto jeden 

ze základních smyslů, využívá zvuk jako zdroj informací a poplašných signálů. Pokud je 

ale člověk vystaven nadměrně silnému zvuku, může mít tato skutečnost negativní vliv na 

jeho fyzický a psychický zdravotní stav. 

Doprava je jedním z nejvíce obtěžujících a zároveň nejběžnějších zdrojů hluku. 

Růst intenzity dopravy a tím i její hlučnosti je problémem zejména na pozemních 

komunikacích ve velkých městech v blízkosti hlavních silnic a velkých křižovatek. Šíření 

hluku v těchto místech je závislé na klimatických podmínkách, okolní zástavbě a druhu 

povrchu okolního terénu. [16] 

 

1.1 Zdroje hluku v železniční a silniční dopravě 

 

Silniční doprava 

- Hluk způsobený hnacími agregáty 

- Hluk způsobený kontaktem pneumatiky s vozovkou 

- Aerodynamický hluk 

 

Železniční doprava 

- Valivý hluk 

- Vliv trakce 

- Aerodynamický hluk  

 

  Zdroje hluku v silniční dopravě 

 

Pro celkové emise hluku silničních vozidel v současné době platí limit 74 dB pro 

osobní automobily a 80 dB pro nákladní. Hluk způsobený pohybem vozidel je vyzařován 

do okolí z více zdrojů. Hlučnost je ovlivněná kategorií a technickým stavem vozidla, 

technickým stavem vozovky i rychlostí vozidla. Šíření hluku je ovlivněno uspořádáním 
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okolního terénu, popř. zástavby a klimatickými podmínkami. Celková hlučnost vozidla 

je složena ze základních složek. [2], [3] 

 

Hluk způsobený hnacími agregáty 

 

- závisí na konstrukčním řešení daného vozidla, uložení a provozním charakteru 

agregátu, na všech mechanických součástech zajištujících přenos výkonu 

z motoru na poháněné nápravy automobilu (motor s pomocnými agregáty, sání, 

výfuk, převodové ústrojí, chlazení, hluk z drobného pohybu částí karoserie), 

- převažuje při nižších rychlostech vozidla (do 30 km/h u osobních automobilů, do 

50 km/h u nákladních) a závisí i na technickém stavu vozidla. 

 

Hluk způsobený kontaktem pneumatiky s vozovkou 

- vzniká odvalováním pneumatiky po vozovce a je závislý na rychlosti jízdy, stavu 

vozovky i pneumatiky a šířce použitých pneumatik, 

- je dominantní při vyšších rychlostech než u hluku způsobeného hnacími agregáty, 

- závisí nejen na pneumatice ale i na stavu vozovky 

 

Aerodynamický hluk 

- vzniká obtékáním vozidla vzduchem při pohybu a roste současně s rychlostí, 

dominantním se stává až při rychlostech nad 200 km/h. 

 

  Zdroje hluku v železniční dopravě 

 

Pohybující se vlaková souprava vysílá do okolí zvukové vlny z více zdrojů, stejně jako 

doprava automobilová. Celková hlučnost soupravy závisí na jejích konstrukčních 

vlastnostech a technickém stavu, technickém stavu tratě, konstrukci železničního svršku 

a rychlosti jízdy [4]. 
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Obrázek č. 2 – Druhy hluku v železniční dopravě [17] 

 
 
Valivý hluk 

 - vzniká stykem kola s kolejnicí, v této ploše vznikají vibrace, které se dále od kola i 

kolejnice šíří jako hluk. Je obvykle dominantní v rychlostech od 60 do 200 km/h. 

 

Vliv trakce 

 - obecně lze říci, že hlučnost lokomotiv s elektrickou trakcí je nižší než u motorových. 

Hluk trakce je dominantní v rychlostech do 60 km/h 

 

Aerodynamický hluk  

– vzniká prouděním vzduchu okolo soupravy. Roste s rychlostí jízdy a dominantním bývá 

v rychlostech, blížících se 300 km/h . 
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Obrázek č. 3 – Zdroje hlukových emisí a jejich podíl na celkovém hluku v železniční dopravě [17] 

 

Dále vzniká také lokální dopravní hluk. Jedná se hluk vyvolaný brzděním soupravy, 

drážním rozhlasem popř. provozem zabezpečovacích zařízení. Na celkovou hlučnost 

dráhy má samozřejmě vliv také provedení železničního svršku, tedy způsob uchycení 

kolejnic, dále nerovnosti kolejnic, jejich vlnkovitost a stav štěrkového lože. 

V ČR je v současné době maximální povolená rychlost vlakových souprav 160 

km/h, a to jen na vybraných úsecích (koridorech). Tedy mezi nejvýznamnější 

protihluková opatření v oblasti železniční dopravy patří ta, která zabrání či omezí šíření 

hluku vycházející ze styku kola soupravy s kolejnicí 

 

1.2 Veličiny charakterizující hluk 

 

Hluk je z fyzikálního hlediska zvuk (akustický signál), tedy mechanické vlnění 

pružného prostředí, které se šíří od svého zdroje rozkmitáním částic prostředí kolem jejich 

rovnovážné polohy a které lze popsat fyzikálními veličinami, ať už u jeho zdroje (emise), 
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nebo pokud se šíří prostředím (imise). Zvuk lze tedy charakterizovat velkým množstvím 

fyzikálních veličin.  

Jak již byl uvedeno výše, samotný pojem hluk je výraz používaný pro vyjádření 

intenzity zvuku, která je považována za nežádoucí nebo rušivou. Intenzitě zvuku 

odpovídá pocit hlasitosti zvuku. Hodnota intenzity, která by mohla být označena jako 

hraniční pro pojem hluk, není stanovena a je individuální u každého člověka [5].  

 

1.3 Útlum hluku a zvuku 

 

Pojem útlum zvuku značí přirozené či umělé snížení hladiny akustického tlaku. 

V ideálním prostředí se zvuk šíří volně všemi směry bez ztrát a pokles akustických veličin 

je způsoben jen vlivem zvětšující se vzdálenosti od zdroje. V reálném prostředí dochází 

ke ztrátám vlivem prostředí.  

 

Nejdůležitějšími složkami útlumu jsou [6][7]: 

- útlum vlivem absorpce ve vzduchu 

- útlum vlivem mlhy, deště nebo sněhu 

- útlum způsobený gradienty teploty a větru 

- útlum vlivem překážek 

 

Útlum vlivem absorpce ve vzduchu 

Zvuková vlna prostupující homogenním prostředím ve vzduchu ztrácí svou 

energii vlivem vedení a vyzařování tepla, viskozity a difúze. Tento jev je nazýván 

klasickou absorpcí, která je úměrná čtverci frekvence zvuku a je nezávislá na vzdušné 

vlhkosti. Dalším procesem, který odebírá energii je molekulární absorpce, která souvisí 

s uvolňováním kyslíku ve vzduchu. Molekulární absorpce závisí na frekvenci zvuku, ale 

i na jeho vlhkosti. Ve většině případů převyšuje molekulární absorpce absorpci klasickou 

[6]. 
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Útlum vlivem mlhy, deště a sněhu 

V mlhavých dnech, či dnech se slabými sněhovými přeháňkami se „nese“ zvuk dále 

než za jasných dnů. Tento jev není přisuzován akustickým vlastnostem mlhy, deště nebo 

sněhu, ale nízkým teplotním a větrným gradientům. Útlum je tedy za těchto podmínek 

malý [6]. 

 

Útlum způsobený gradienty teploty a větru 

Ve venkovním prostoru se téměř vždy setkáme s gradienty teplot a větru. Vlivem 

těchto gradientů dochází ke změně rychlosti zvuku v závislosti na výšce nad terénem a 

k lomu zvukových vln. Za těchto podmínek může vzniknout oblast akustického stínu, 

tedy oblast, kam energie vlny nepronikne [6]. 

 

Útlum vlivem překážky 

Umístěním stěn, budov a jiných velkých tuhých překážek mezi zdrojem a 

příjemcem zvuku lze dosáhnout většího poklesu intenzity zvuku.  Tento tzv. zvukový stín 

závisí na rozměru překážky a na vlnové délce šířícího se zvuku. Umístěním překážky ve 

směru šíření zvukové vlny dochází k odrazu zvuku od překážky nebo k částečnému 

průchodu zvuku překážkou v závislosti na jejích materiálových charakteristikách [7]. 

 

- Odraz zvuku od překážky 

Intenzita odražené vlny závisí především na pohltivých vlastnostech odrazivé 

plochy a vlnové délce signálu. Při dopadu zvukové vlny na plochu s ideální 

odrazivostí dochází k odrazu podobně jako u světelných paprsků, tedy úhel 

dopadu paprsku se rovná úhlu dopadu.   

 

V reálných podmínkách dochází k odrazu zvuku s částečným útlumem a částečným 

průchodem zvuku překážkou. 

 

- Průchod zvuku překážkou 
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Při dopadu zvukové vlny na překážku nedochází pouze k jejímu odrazu, ale i 

k částečnému útlumu vlny v překážce a částečnému průchodu překážkou. Část 

energie vlny, která vnikne do překážky, kde dále proniká netěsnostmi a póry může 

stěnu rozkmitat a tím vzniká nový zdroj vlnění. Energetická bilance je znázorněna 

na obrázku.  

 Vysvětlivky k obrázku: 

I1 – intenzita zvuku vlny odražené,  

I2 – intenzita zvuku vlny pohlcené,  

I3 – intenzita zvuku vlny vyzářené za stěnu celkem,  

I4 – intenzita zvuku vlny prošlé za stěnu otvory a póry,  

I5 – intenzita zvuku vlny, kterou stěna vyzáří v důsledku svého ohybového    

kmitání do druhého poloprostoru,  

I6 – intenzita zvuku vlny, která je vedena ve formě chvění do ostatních částí 

přiléhajících konstrukcí,  

I7 – intenzita zvuku přeměněná ve stěně na teplo. 

 

 

 

 

 

 

Na základě energetické bilance dopadu zvukové vlny na překážku lze určit 

schopnost konstrukce pohlcovat zvuk a zvukovou propustnost materiálu. 

Zvuková pohltivost je určena poměrem energie pohlcené určitou plochou (I2) 

k dopadající energií na tuto plochu (I0), vyjádřeno rovnicí: 

 

𝛼 =  [– ]    [43] (Rovnice č. 1) 

 

 Zvuková propustnost materiálu je dána činitelem průzvučnosti 𝜏, který je vyjádřen 

poměrem intenzit zvuku těsně za překážkou a těsně před ní. 

 

𝜏 = = [– ]  [43] (Rovnice č. 2) 

Obrázek č. 4 – Bilance akustické energie při dopadu zvukové vlny na stěnu [18] 
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Činitel průzvučnosti bývá také vyjádřen v logaritmické míře jako stupeň vzduchové 

neprůzvučnosti podle vztahu 

𝑅 = 10 log
1

𝜏
[𝑑𝐵] 

[43] (Rovnice č. 3)   

 

kde   

R - stupeň vzduchové neprůzvučnosti 

   - činitel průzvučnosti. 

 

Vzduchová neprůzvučnost tedy vyjadřuje „zeslabení“ zvuku konstrukcí, respektive 

akustickou kvalitu konstrukce.  

 

1.4 Účinky hluku a jeho vliv na okolí 

 
K vyjádření účinků hluku na člověka se používá hladina hluku vyjádřená 

v decibelech [dB], korigovaná frekvenčně pomocí pásmového váhového filtru. Filtr je 

použít z důvodu rozdílné citlivosti lidského ucha na hluk různého kmitočtu. 

Nejpoužívanějším váhovým filtrem hluku z dopravy je filtr s označením A. V reálném 

prostředí má většina hluků proměnný charakter, a proto se k vyhodnocení jejich účinků 

používá průměrná úroveň sumy hladin akustického tlaku, která působila v daném čase. 

Tato průměrná hladina je označována jako ekvivalentní hladina hluku LAeq. Rizika 

hlukové expozice jsou pak vyjádřena stanovením nejvýše přípustných hladin hluku. Tyto 

přípustné hladiny jsou obsahem zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

Účinky působení nadměrného hluku na člověka lze rozdělit na: 

- obtěžující účinek hluku, který nelze snadno kvalifikovat, jeho dopad je různý 

vzhledem k zdravotním dispozicím, pocitům a dojmům zasažené osoby 
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- škodlivý účinek hluku, který je vyvolán nadměrně vysokou hladinou hluku. Tyto 

účinky již mohou mít vliv na psychiku osob a vyvolat nezvratné změny na 

sluchovém aparátu člověka 

 

Škodlivé účinky hluku na člověka dále můžeme dělit na specifické a systémové. 

Specifické (sluchové) účinky postihují činnost sluchového ústrojí (akutní akustické 

trauma, explosivní akustické trauma, chronické akustické trauma). Systémové (mimo 

sluchové) účinky mají vliv na regulační procesy organismu, a mohou se projevit 

poruchami kardiovaskulárního systému, metabolismu, spánku i psychické výkonnosti 

člověka [3]. 

 

1.5 Strategické hlukové mapování a akční plánování 
 

České republice vznikla vstupem do EU povinnost zapracovat do svého právního řádu 

mnoho různých dokumentů. Některé z nich se týkaly i problematiky hlukové oblasti. 

Zejména se jednalo o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/49ES, která základní 

principy hlukové oblasti vymezuje a určuje. Členským státům přímo ukládá povinnost 

hlukové mapování sledovat. Jednotlivé státy proto musí vypracovat strategické hlukové 

mapy, které mají za úkol zobrazit stávající hlukovou situaci na jejich území pro []: 

 

- hlavních pozemních komunikací 

- hlavních železničních tratí 

- hlavních letišť 

- v aglomeracích 

 

V návaznosti na tuto směrnici byla vydána vyhláška č. 523/2006 Sb., o hlukovém 

mapování (zrušena k 20.12.2018, nahrazena vyhláškou č.315/2018 Sb.), kterou byly 

stanoveny mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet a základní požadavky na 

obsah hlukového mapování a akčních plánů.  
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 Pro hlukové mapování jsou dle § 2 vyhlášky 315/2018 hlukovými ukazateli a jejich 

mezními hodnotami: 

 

- hlukový ukazatel den-večer-noc (Ldvn) pro celodenní obtěžování hlukem 

- hlukový ukazatel den (Ld) pro obtěžování hlukem během dne 

- hlukový ukazatel večer (Lv) pro obtěžování hlukem během večera 

- hlukový ukazatel noc (Ln) pro rušení spánku 

 

 

Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) jsou stanoveny tyto 
mezní hodnoty: 

 
- pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB 

- pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB 

- pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB 

- pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB 

 

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 315/2018 Sb., je stanovena hodnota hlukového 

ukazatele den-večer-noc (Ldvn) v dB podle vzorce: 

 

𝐿 = 10 log
1

24
12 × 10 + 4 × 10 + 8 × 10  

[19] (Rovnice č. 4) 

Kde: 
 

- Ld je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku (podle ČSN ISO 1996 - 

1 Popis a měření hluku prostředí; Část 1: Základní veličiny a postupy) určený za 

všechna denní období jednoho roku, 

- Lv je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku určený za všechna večerní 

období jednoho roku, 



Diplomová práce 

Zimní semestr 2020 

Bc. Adam Ondrašík 

 

-19- 
 

- Ln je dlouhodobý průměr hladiny akustického tlaku určený za všechna noční 

období jednoho roku 

 

Den je 12 hodin v rozmezí od 6:00 hodin do 18:00 hodin; večer jsou 4 hodiny v 

rozmezí od 18:00 hodin do 22:00 hodin; noc je 8 hodin v rozmezí od 22:00 hodin do 6:00 

hodin a rok je příslušný kalendářní rok 

Výsledná zpracovaná strategická hluková mapa je mapou plošného typu, která 

zobrazuje pomocí hlukových ukazatelů údaje o stávající hlukové situaci v pásmech po 5 

dB a má sloužit jako podklad pro strategické rozhodování o řešení hlukové zátěže v 

daném území. [19] 

 
Obrázek č. 5 – Strategická hluková mapa Prahy z roku 2017 [20] 
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V ČR stejně jako v celé EU byly hlukové mapy zpracovány poprvé v roce 2007. 

Jejich aktualizace probíhá v pětiletých cyklech (následující aktualizace bude v roce 2022) 

.  

 
Obrázek č. 6 – Strategická hluková mapa České republiky z roku 2017 [21] 

 

Na základě strategických hlukových map jsou vypracovávány studie, tzv. „akční 

plány“ pro sledované lokality, které navrhují řešení hlukové situace v území. Akční plán 

by měl především vymezovat území, pro které je pořízen, dále by měl popisovat zdroje 

hluku. Součástí akčního plánu by také měly být všechny platné mezní hodnoty hlukových 

ukazatelů podle § 2 a souhrny výsledků strategického hlukového mapování. To znamená: 

odhadovaný počet staveb pro bydlení, škol a lůžkových zdravotnických zařízení 

vystavených hodnotám hlukového ukazatele, uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce, v 

oblasti, pro kterou se pořizuje akční plán.  

Přílohou č. 4 k této vyhlášce je pak i hodnocení škodlivých účinků hluku na 

populaci na základě vztahů mezi dávkou a účinkem. Do akčního plánu je třeba zařadit 

všechny realizované, prováděné nebo dosud schválené programy na snižování hluku s 

uvedením data zahájení a ukončení jejich realizace. A to včetně vyhlášení tichých oblastí 
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v aglomeraci, odhady snížení počtu osob vystavených hluku v denní a noční době, které 

tyto programy přinesou. Plán by měl zahrnovat také opatření, která pořizovatelé plánují 

přijmout nebo realizovat v příštích 5 letech. Mělo by být uvedeno datum předpokládaného 

zahájení a ukončení, včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci a opatření 

k jejich ochraně. V neposlední řadě je velmi důležitý odhad nákladů a hodnocení jejich 

efektivnosti, hodnocení nákladů a přínosů ochrany před hlukem, zejména s ohledem na 

počet osob, u nichž dojde ke snížení hluku. [19] 
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2 MOŽNÁ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ HLUKU Z 

DOPRAVY 

 

Snižování účinků hluku z dopravy lze provést pomocí opatření, které lze dělit na 

protihluková opatření aktivní a pasivní. Aktivní opatření snižují hlukové emise u zdroje, 

pasivní chrání obyvatelstvo před nadměrnou hlukovou zátěží. 

 

2.1 Aktivní protihluková opatření 

 

Tato opatření můžeme rozdělit do základních skupin: 

 

- urbanistická 

- architektonická 

- dopravně organizační 

- technická 

 

Urbanistická opatření 

Tato opatření zahrnují zejména optimalizaci přepravních nároků, komplexní řešení 

obytných zón včetně dopravního systému, optimalizaci dopravní obsluhy, vhodnou 

dislokaci objektů podle jejich účelu apod. 

Hlukové problematice nebyl v minulosti přikláněn příliš velký význam, proto 

urbanistická opatření nelze vždy aplikovat ve stávající zástavbě, popřípadě je jejich 

účinek menší, než je očekáváno. Tato opatření by měla být používána při plánování 

nových zástaveb, kde je lze uplatnit v plné míře, např. vést silně vytížené komunikace 

zásadně mimo obytné a historické zóny; objekty, vyžadující zvláštní akustickou ochranu 

(zdravotnická a školská zařízení apod.), situovat mimo zatížené komunikace, dopravu 

soustředit do dopravních koridorů a podél nich zachovat dostatečný prostor pro ochranná 
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opatření. Naopak je vhodné v blízkosti těchto komunikací umístit objekty, které 

nevyžadují protihlukovou ochranu, např. sklady [3][8].  

 

Architektonická opatření 

Spočívají ve vhodném umístění budov a jejich vnitřních prostor vzhledem k poloze 

ke komunikacím. Objekty, postavené rovnoběžně s komunikací, jsou zasaženy hlukem 

jen z jedné strany, objekty situované kolmo ke komunikaci jsou zasaženy z obou stran a 

hluk se mezi nimi navíc odráží. Souvislé objekty postavené rovnoběžně s komunikací 

vytvářejí účinnou překážku, za kterou vzniká klidová zóna (akustický stín). Nelze-li jako 

překážku využít nebytové objekty, je vhodná zástavba tzv. bariérovými domy. Vhodné je 

také výškové členění zástavby tak, aby směrem od komunikace její výška rostla [8]. 

 

Dopravně-organizační opatření 

 Tato opatření spočívají v omezování dopravy, jako např. zákazy vjezdu a průjezdu 

všech nebo jen určitých typů vozidel, omezování rychlosti (např. v noční době), 

zklidňování dopravy pomocí psychologických prvků (speciální vodorovná značení 

v podobě klikatých čar opticky zužujících vozovku nebo optické a zvukové brzdy 

v podobě příčných čar s odlišným povrchem a se zkracující se vzdáleností pro důraznější 

uvědomění si rychlosti) a fyzických prvků (zpomalovací prahy, okružní křižovatky, 

ochranné ostrůvky pro chodce apod.), které mají napomoci k donucení řidičů 

k dodržování omezené rychlosti a podpořit neagresivní jízdní styl.  

 Dalším opatřením je zvýšení plynulosti dopravy koordinováním světelných 

křižovatek s dynamickým cyklem a vypnutím semaforů v nočních hodinách [8]. 

 

Technická opatření 

Tato opatření by měla sloužit jako doplněk předcházejícím možnostem, která lze 

využít s určitými omezeními. Technická opatření můžeme dále dělit do skupin: 

- opatření na vozidlech 

- opatření na komunikaci 

- vedení trasy v zářezu, tunelem a na mostě 
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  Opatření na vozidlech 

 

Jedná se o taková opatření, které lze použít pro snížení hlučnosti samotných 

vozidel. Velmi významným faktorem pro snížení hlučnosti dopravních prostředků je 

obnova vozového parku v silniční i drážní dopravě. 

U silničních vozidel se jedná o konstrukční opatření na agregátech, případně o 

použití nízko hlučných pneumatik. U starších typů vozidel je často hluk pohonné jednotky 

dominantní. U nově vyrobených vozidel je hluk pohonných agregátů nejvýraznější 

zejména při rozjezdech a zrychlování, při vyšších rychlostech převládá naopak hluk 

valení pneumatik. 

Stejně jako u silničních, tak i u vozidel drážních lze provádět protihluková opatření 

na pohonných i jiných agregátech. Pro případy snížení hlučnosti jejich kol se ale nabízí 

vícero možností. Výhodou opatření, aplikovatelných na drážní vozidla za účelem snížení 

jejich hlučnosti je především jejich účinnost v celé síti. 

 

- Optimalizace tvaru kola, kterou je možné dosáhnout minimální vlastní hlukové 

i vibrační emise kola, čehož lze dosáhnout osovou symetrií kola (přímý kotouč, 

dovážení nesymetrického okolku), minimalizací průměru kola (minimalizace 

vyzařovací plochy) a zvětšenou tloušťkou kola (čím tlustší disk, tím je emisní 

spektrum na vyšší frekvenci, i mimo slyšitelnou oblast). Pomocí těchto opatřeními 

lze dosáhnout snížení emisí od 2 dB u optimalizace tvaru kola, až po 10 dB u kol 

s průměrem 540 mm se zesíleným kotoučem [9]. 

- Protihlukové absorbéry kol - použitím absorbéru se zvýší hmotnost kola a 

tlumící účinek, dosažitelný útlum je přibližně 6 dB [9]. 

- Stínící kryty kol - které bývají doporučovány jen jako doplňkové opatření. 

- Výměna brzdových špalíků u nákladních vagonů - výměnou litinových 

brzdových špalíků za špalíky z kompozitních materiálů lze redukovat valivý hluk 

o 8 až 10 dB. Při brždění litinové špalíky zdrsňují povrch kol i kolejnic. 

V současné době se využívají dva typy brzdových špalíků, a to typy K a LL.  
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Typ LL lze použít u starších vagonů s jako přímá náhrada litinových špalíků u 

stávajících brzd, kdežto typ K vhodný pouze pro nové typy. Kompozitní špalíky 

mají až 3 krát vyšší životnost v porovnání s litinovými, ale jejich cena je 4 až 5 

krát vyšší [9]. 

 

  Opatření na komunikacích 

 

Hluk, vznikající při styku pneumatiky s povrchem vozovky, tvoří nezanedbatelnou 

složku celkové hlučnosti vozidla. Snižování hluku, vzniklého stykem pneumatiky 

s vozovkou, lze řešit dvěma možnými přístupy, a to snížením hlučnosti pneumatikami 

nebo použitím nízkohlučných povrchů vozovek. 

Při vhodně zvolených parametrech povrchu vozovky je možné dosáhnout 

výraznějšího snížení hlukové zátěže, než při změnách pneumatik [10]. 

 

Mezi vlastnosti ovlivňující hlučnost vozovek lze zařadit [10]: 

- texturu povrch 

- pórovitost 

- tuhost 

 

Textura povrchu vozovky 

Hlučnost povrchu a protismykové vlastnosti vozovky jsou ovlivněny její 

mikrotexturou a makrotexturou. Mikrotextura je odchylka povrchu vozovky od ideálně 

rovného povrchu v rozmezí vlnové délky do 0,5 mm. Je dána velikostí a tvarem výstupku 

jednotlivých zrn kameniva, tedy drsností povrchu vozovky, a ovlivňuje protismykové 

vlastnosti při styku pneumatiky s vozovkou. Makrotextura je odchylka povrchu vozovky 

od ideálně rovného povrchu v rozmezí vlnové délky od 0,5 mm do 50 mm, je tvořena 

jemnými a hrubými frakcemi použitého kameniva a má vliv na drenážní funkci obrusné 

vrstvy. Dalším intervalem pro kategorizaci textury vozovky je megatextura s vlnovou 

délkou textury v rozmezí 50 až 500 mm, která je určená způsobem technologického 
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provedení obrusné vrstvy. Zvýšení vlnové délky textury v rozmezí 0,5 až 10 mm redukuje 

hluk zejména ve frekvenční oblasti nad 1 kHz. Zvýšení vlnové délky textury způsobuje, 

že vzduch mezi pneumatikou a vozovkou uniká méně prudce [10]. 

 

Pórovitost 

Zvýšením pórovitosti povrchu vozovky se redukuje rozpínání a stlačování vzduchu 

ve vzorku pneumatiky, čímž je omezen aerodynamický hluk pneumatiky, a dále je 

pórovitost důležitá pro absorpci zvukové energie. Dalšími parametry, ovlivňující absorpci 

zvuku jsou [10]: 

- tloušťka pórovité vrstvy 

- odpor proti proudění vzduchu 

- křivolakost dráhy vzduchu v pórovité vrstvě 

 

Tuhost  

Vlastnost vozovky nazývaná tuhost má vliv zejména na hluk způsobený nárazy prvků 

běhounu pneumatiky do vozovky, snížení tuhosti redukuje sílu jejich nárazů a tím 

omezuje vibrace pneumatiky. 

 

  Protihluková opatření na kolejových drahách 

 

Kolejnicové podložky 

Jednou z aplikací snižujících úroveň hlukových emisí jsou pružné kolejnicové 

podložky s definovanou tuhostí. Kolejnice a pražec musí zářit rovnoměrně a proto musí 

být tuhost podložky taková, aby byl i přenos energie z kolejnice do pražce rovnoměrný. 

Útlum činí kolem 2 až 3 dB (A), ale je podstatně závislý na rychlosti [11]. 

Při výběru typu upevnění musí být zohledněn charakter trati, začlenění trati do 

celoevropské sítě, její předpokládané dlouhodobé zatížení a výhledové využití. Při 
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rekonstrukci koleje novým materiálem se doporučuje upřednostnit bezpodkladnicová 

pružná upevnění [11]. 

 

Kolejnicové absorbéry 

Jedná se o prvky, kterými se dosáhne rychlejšího utlumení podélné vlny 

v kolejnicovém pásu přidáním hmoty a zvýšením tlumícího koeficientu. Upevňují se na 

boční strany kolejnice v celé délce nebo jen v prostoru mezi pražci (podle typu) lepením, 

případně pomocí předepjaté spony. Hodnota útlumu se pohybuje od cca 2 do 8 dB, 

přičemž vyšších hodnot se dosahuje v oblastech kvílivého hluku, typického pro oblouky 

malých poloměrů, smyčky apod. [9].  

 
Obrázek č. 7 – Kolejnice s absorbérovým obložením [22] 

 

Dalším významným faktorem, který ovlivňuje hlučnost železniční dráhy, je vliv 

údržby a stavu kontaktních ploch mezi drážními vozidly a kolejnicemi. Neokrouhlá kola 

a vady na kolejnicích mohou být významným zdrojem hluku. Nerovnosti na pojížděné 

ploše kolejnic lze rozdělit na vady lokálního charakteru a vady periodické. 

Vady lokálního charakteru jsou především “propadlé” styky, “projeté” či jinak 

geometricky nekvalitní svary a vybroušená místa od prokluzu kol. Účinek vad lokálního 
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charakteru je z hlediska hluku velmi výrazný. Pro opravu jsou k disposici vhodné 

technologie (rovnání, navařování). 

Periodické vady potom bývají v závislosti na vlnové délce členěny na drsnost, 

krátké vlny a dlouhé vlny. Drsností jsou označovány nerovnosti ve vlnových délkách do 

10 mm, je výrazná zejména na nových kolejnicích, kde se projevuje drsný povrch z 

válcování a vlivem koroze. Do krátkých vln, uvažovaných v pásmu do 300 mm, spadají 

vlnkovitost s vlnovou délkou 30 mm až 90 mm a hloubkou vlny v extrémních případech 

i přes 0,2 mm a dále skluzové vlny s typickou délkou asi 80 mm až 150 mm a hloubkou 

vlny až cca do 0,8 mm. Oba jevy zcela běžně vznikají v důsledku provozu a neexistují 

účinné způsoby, jak jím předcházet, kromě odsunutí doby vzniku vlnkovitosti 

provedením údržby, tedy včasným broušením. Skluzové vlny se tvoří v obloucích 

menších poloměrů nejčastěji při nedostatku převýšení na vnitřním kolejnicovém 

pásu.  Odstraňování krátkých vln, které jsou vážným zdrojem vysoké úrovně železničního 

hluku, je poměrně dobře technicky řešitelné. Ve světě a částečně i v České republice 

existuje celá řada provozně osvědčených strojů, které opracovávají pojížděnou plochu 

kolejnice rotačním broušením, vibračním broušením, hoblováním nebo frézováním. 

Dlouhé vlny nacházející se v pásmu 300 mm až 3000 mm nejsou z hlediska akustiky tak 

významné jako vlny krátké [12]. 

 

2.2 Pasivní protihluková opatření 

 

Pasivní protihluková opatření v podobě protihlukových clon patří mezi nejčastěji 

používané protihluková opatření. Umisťují se do prostoru mezi zdrojem a příjemcem 

hluku. Jejich hlavním účelem není snížit hlukové emise dopravy v místě jejich vzniku, 

ale zabránit jejich šíření dále zejména do obydlených území a zajistit tak ochranu zdraví 

obyvatel před účinky hluku [13]. 

- zemní valy 

- protihlukové stěny 

- polovegetační valy/stěny 
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- drátokamenné (gabionové) konstrukce 

- překrytí 

Kromě protihlukových clon se do pasivních protihlukových opatření řadí i 

protihlukové úpravy přímo na pozemních objektech, zasažených nadlimitním hlukem 

z dopravy. Ty mají smysl v případech, kdy již není žádná jiná možnost redukce 

dopravního hluku a lze je realizovat pomocí: 

- dotěsnění otvorů 

- doplnění výplně otvoru další vrstvou 

- speciální typy výplní otvorů 

- průhledné předstěny 

- akustické absorpční obklady 

 

  Zemní valy 

 
 Zemní valy jsou sypaná zemní tělesa, vybudovaná na povrchu území podél pozemní 

komunikace. Jsou ohumusované, oseté travním semenem a doplněné vegetačním krytem 

z křovin a dřevin, které zabraňují působení eroze a vymílání zemního valu při přívalových 

deštích a zlepšují jeho stabilitu. 

Do zemních valů se kromě neupravených nevhodných a zdravotně závadných 

zemin a materiálů používají prakticky veškeré druhy zemin a hornin. Použité materiály 

musí být ekologicky nezávadné, tedy nesmějí ohrozit životní prostředí, zejména 

podzemní vody. K založení travního porostu se používá ornice nebo půda s vlastnostmi 

jí blížícími se v tloušťce minimálně 100 mm [13]. 
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Obrázek č. 8 – Schéma zemního valu [23] 

 

Jako nevýhody zemního valu lze uvést vyšší náročnost na půdorysnou plochu 

oproti protihlukovým stěnám a nižší účinnost vzhledem k větší vzdálenosti vrcholu svahu 

od komunikace. Náročnost na půdorysné rozměry zemního valu lze řešit použitím 

opěrných a zárubních stěn, gabionovými konstrukcemi, případně konstrukcí zemního 

valu ze zemin vyztužených geosyntetickými materiály, které umožňují zřizovat val se 

strmými sklony svahů, a tím snížit zábor pozemků nutných ke zřízení protihlukových 

valů. Další možností, jak zmenšit plochy pro vytvoření zemních valů, je vybudovat 

přilehlou komunikaci v zářezu. Jednou z výhod vybudování zemního valu může také být, 

zpracování výkopku například z přilehlých výkopů základů bytové výstavby, bez nutnosti 

odvozu zeminy na skládku. Na obrázku č. je zobrazen příklad, včetně označení na mapě, 

využití zemního valu jako protihlukové opatření u dálnice D1 v Průhonicích.  
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Obrázek č. 9 – Protihlukový val v Průhonicích [24] 

 

 
Obrázek č. 10 – Mapa s označením příkladu protihlukového valu [autor] 
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  Protihlukové stěny 

 

Jde o jednostranně nebo oboustranně akusticky pohltivé nebo odrazivé panely 

různých materiálových a konstrukčních provedení, zasunuté mezi sloupky kotvené do 

kalichů, plošných základů, pilot nebo případně mikropilot. 

 

 
Obrázek č. 11 – Schéma protihlukové stěny založené na pilotách [25] 
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Pro protihlukové stěny se převážně používají ocelové nebo betonové sloupky 

průřezu H a stěnové dílce mohou být: 

- betonové, železobetonové, z předpjatého betonu, z mezerovitého betonu 

- kombinované s kovovým pláštěm z profilovaných plechů 

- celodřevěné 

- dřevěné s pohltivou vložkou 

- dřevocementové 

- zděné z cihel a tvárnic 

- z bezpečnostního skla 

- z akrylátů 

- z polykarbonátů 

- z plastů nebo recyklovaných plastů 

- kombinované s pohltivými povrchy z pryže, epoxidů, polymerních kompozitů, 

keramické apod 

 

Pro realizaci protihlukových stěn na mostech se zpravidla používají panely ze skel, 

akrylátů nebo polykarbonátů apod. s pevným spojením s ocelovými sloupy kotvenými do 

mostních říms. 

Jako doplněk, nebo i jako samostatné protihlukové opatření, může být spolu 

s protihlukovými stěnami i zemními valy využita zeleň, tvořena převážně trvale zelenými 

nebo kombinovanými křovinami nebo dřevinami. K osazení a pěstování dalších rostlin 

(na rozdíl od zatravnění) se používá ornice nebo půda vlastnostmi blížící se ornici 

v mocnosti minimálně 200 mm na podkladě, který umožňuje pohyb vody, vzduchu a 

živin v půdě [13]. 
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V závislosti a velikosti a vzrůstu lze takto použitou vegetaci členit na čtyři 

základní typy [14]: 

- vysoká vegetace (klasické stromy) 

- nízká vegetace (keře, stromy nízkého vzrůstu) 

- pokryvná (rostliny sloužící ke zpevnění svahů) 

- popínavá (rostliny, které potřebují podpůrnou konstrukci) 

 

Příklad jedné z variant protihlukové stěny je vyobrazen na obrázcích č. , jedná se 

o hliníkovou stěnu kombinovanou s recyklovanou pryží od společnosti mmcité +.   

 

 
Obrázek č. 12 – Příklad protihlukové stěny u Bystřice ve Slezku [26] 
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Obrázek č. 13 – Mapa s označením příkladu protihlukového stěny [autor] 

 

  Drátokamenné (gabionové) konstrukce 

 

Gabion je drátokamenný prvek ve tvaru krychle nebo kvádru vyrobený 

z šestibokého ocelového pletiva nebo svařovaných ocelových sítí (s antikorozní 

ochranou) vyplněný přírodním nebo lámaným kamenem, popřípadě recyklátem. Podle 

rozměru se dělí na koše a matrace. U matrací je výška nejmenším rozměrem a není větší 

než 500 mm, pro ostatní se používá název koše. 

Gabiony jsou propustnou konstrukcí pro vodu, proto mohou plnit drenážní funkci 

u paty svahu a další odvodnění za rubem konstrukce nebývá obvykle potřeba. 

Vyplňovaná konstrukce se skládá ze tří základních konstrukčních prvků: 

- svařovaná sít 

- spojovací spirála 

- distanční spona 
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Svařované sítě jsou k sobě spojovány spojovací spirálou, distanční spony rohové 

a středové zajišťují tvar a geometrii tělesa. Pomocí montážního drátu jsou k sobě vzniklá 

tělesa spojována k vytvoření požadovaného tvaru gabionové konstrukce přímo v místě 

stavby. Osazují se na základovou spáru, která je urovnána ve 2% sklonu ve směru od 

komunikace a je zhutněna na 95 % PS.  

 
Obrázek č. 14 – Schéma gabionové opěrné konstrukce [27] 

 

V dopravním stavitelství v ČR je jejich využití jako protihlukové clony okrajovou 

záležitostí, hlavně jsou využívány jako opěrné a zárubní stěny, stabilizační konstrukce 

v sesuvech a části mostních konstrukcí a propustků. Jako protihlukové clony lze použít 

gabionové stěny v kombinaci s rubovým zásypem na celou svou výšku nebo i samostatně 

stojící [15]. 

  Gabionové stěny mohou být zároveň osazeny zelení, v tomto případě se plní 

zároveň s ukládáním kamenů suchou zeminou smíšenou s humusem za současného 

hutnění po 300 mm tlustých vrstvách [12]. 

 Na obrázcích č. a č. je příklád gabionové protihlukové stěny použité u ulice 

Bělohorská na Pražském Brevnově. 
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Obrázek č. 15 – Příklad protihlukové gabionové stěny v Praze [autor] 

 

 

 
Obrázek č. 16 – Mapa s označením příkladu protihlukové gabionové konstrukce [autor] 
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  Překrytí 

 

Překrytí komunikace je konstrukce protihlukové ochrany v lokalitách zatížených 

nadlimitním hlukem. Obvykle je její nosná konstrukce tvořena z ocelových prvků a 

výplňové materiály jsou obvykle průhledné.  

 

 
Obrázek č. 17 – Schéma konstrukce překrytí vozovky [28] 

 
 

Názorný příklad využití překrytí jako protihlukové bariéry je na obrázku č. . Tato 

konstrukce překlenuje ulici Okružní v Hradci Králové. 
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Obrázek č. 18 – Příklad užití překrytí komunikace v Hradci Kralové [29] 

 
 

 
Obrázek č. 19 – Mapa s označením příkladu překrytí [autor]  
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3 VARIANTY PANELŮ PROTIHLUKOVÝCH 

STĚN 

 

Volba protihlukových opatření, v místě nadlimitní hlukové zátěže obyvatelstva, 

není jednoduchou záležitostí a skutečný účinek opatření lze zjistit po jeho realizaci.  

Obvykle vychází z hlukové studie, zpracované přímo na konkrétní lokalitu, ve které jsou 

navrženy konkrétní protihlukové úpravy, jejich akustické parametry a umístění, neřeší ale 

jejich materiálové a jiné charakteristiky. 

 

3.1 Typy protihlukových stěn 

 

V současnosti je nabízeno několik typů panelů protihlukových stěn splňující různé 

akustické vlastnosti. Dle materiálové charakteristiky nosné části panelu je lze členit na []: 

- betonové 

- plastové 

- dřevěné 

- kovové 

- sklovláknobetonové 

- kombinované 

 

  Betonové protihlukové stěny 

 
Protihlukové stěny  ŽPSV  

V nabídce výrobce ŽPSV, a.s. jsou protihlukové panely SILENT,  SILENT VV a 

PHS 2. Pohltivé panely SILENT tvoří železobetonová nosná deska tl. 110 nebo 130 mm 

(v závislosti na délce panelu 2,5 až 6 m) z betonu  C 30/37 XF4 s pohltivou vrstvou 

z mezerovitého drobnozrnného betonu, kterou tvoří 50 mm tlustá deska s vlnkami o výšce 
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80 mm v osové vzdálenosti 100 mm. Řada SILENT je svými akustickými vlastnostmi 

řazena do kategorie A3 pro hodnotu zvukové pohltivosti a B3 pro hodnotu vzduchové 

neprůzvučnosti. 

 

 
Obrázek č. 20 – Protihluková stěna ŽPSV SILENT [30] 

  

Panely řady SILENT VV jsou sendvičové betonové prefabrikáty. Kde pohltivou 

vrstvu tvoří 90 mm tlustá deska s vlnkami výšky 110 mm a osovou vzdáleností 125 mm. 

Řada SILENT VV se svými akustickými vlastnostmi řadí do kategorie A4 pro hodnotu 

zvukové pohltivosti a B3 pro hodnotu vzduchové neprůzvučnosti.  

 Protihlukové panely PHS 2 jsou železobetonové panely s dodatečně nalepenými 

pohltivými tvárnicemi z recyklované pryže. Desky z gumového granulátu o rozměru 500 

x 500 x 50 mm jsou vyráběny v několika barevných odstínech a jsou plně recyklovatelné. 

Svými akustickými vlastnostmi je pohltivý panel PHS 2 řazen do kategorie A3 pro 

hodnotu zvukové pohltivosti a B3 pro hodnotu vzduchové neprůzvučnosti. [42] 

 

Protihlukové stěny Liadur s.r.o. 

Hlavním prvkem protihlukových stěn nabízených společností Liadur s.r.o. jsou 

dvouvrstvé prefabrikované panely, tvořené betonovou deskou s absorpční vrstvou. 
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Betonová deska (tl. 110 – 130 mm) z betonu C 30/37 tvoří monolitický celek s absorpční 

vrstvou (tl. 60 – 190 mm) z lehkého betonu Liapor MLB2 (750 kg/m3). Tvarové řešení 

absorpční vrstvy může být provedeno dle konkrétního návrhu. Pohltivá vrstva může být 

probarvena v základních barvách, popřípadě může byt opatřená nátěrem/nástřikem v celé 

škále RAL. 

Základním nosným prvkem jsou železobetonové nebo ocelové sloupy průřezu H, 

které mohou být rozmístěny v osové vzdálenosti do 6 m. Mohou být založeny na patkách 

(prefabrikovaných i monolitických), vrtaných pilotách, nebo mohou být kotveny do 

stávajících železobetonových konstrukcí.  

 

 

 

Výrobce nabízí i provedení protihlukové stěny Liadur Active, která kromě svého 

primárního účelu dokáže pomocí technologie TX Active využít přirozeného procesu 

fotokatalýzy, kdy působením světla dochází k rozkladu mnoha látek včetně vzdušných 

Obrázek č. 21 – Protihluková stěna LIADUR [31] 



Diplomová práce 

Zimní semestr 2020 

Bc. Adam Ondrašík 

 

-43- 
 

polutantů. Při výrobě je používán cement s obsahem fotokazalyzátoru TiO2, který je 

aktivován UV-A zářením a dokáže rozkládat oxidy dusíku NOX, vzniklé provozem na 

pozemních komunikacích. Toto řešení napomáhá ke snížení dopadu provozu na 

pozemních komunikacích na životní prostředí. [42] 

 

Protihlukové stěny RIEDER  

Základem protihlukového systému FASETON výrobce RIEDER BETON s.r.o. 

jsou železobetonové plošné dílce, jejichž pohltivost zabezpečuje vrstva 

dřevocementového absorbéru. Tato dřevocementové hmota splňuje požadavky na 

odolnost proti stárnutí, odolnost proti průrazu, odolnost proti mrazu a chemickým 

rozmrazovacím látkám, barevnou stálost, nehořlavost a rozměrovou stálost. 

V současnosti jsou nabízeny 3 varianty absorbérů: Block, Welle a Hohlwelle, 

které se liší tvarem a zvuk pohlcujícími vlastnostmi. Absorbér Faseton Block výrobce 

nabízí v tloušťkách 70, 90 a 110 mm, masivní tvar bloku tohoto typu zajišťuje odolnost 

proti mechanickým vlivům. Varianta Faseton Welle je absorbér tl. 110 mm kde může 

„vlnová struktura“ povrchu probíhat protihlukovou stěnou vertikálně, horizontálně, 

kombinací obou směrů případně i v kombinaci s absorbérem Fasseton Block. 

Oba výše uvedené absorbéry spadající svými akustickými vlastnostmi do 

kategorie A3 pro zvukovou pohltivost a kategorie B3 pro vzduchovou neprůzvučnost. 

Nejlepší akustické vlastnosti z výrobků Faseton má absorbér Hohlwolle tl. 120 mm, který 

je dle výrobce zvláště vhodný pro nízkofrekvenční hluk způsobený nákladními 

automobily. 

Doplňkovými výrobky pro výše uvedené modelové řady jsou nástavce Malý 

oblouk a „Nástavec“. Malý oblouk (obrázek č. 12) je systémový prvek o poloměru 1m, 

díky kterému se horní konec protihlukové stěny přiblíží ke zdroji hluku u obloukové 

stěny, redukce hluku za stěnou je vyšší o cca 1-2 dB ve srovnání s rovnou stěnou. Prvek 

je uložen na standardních systémových sloupech v minimální výšce 3 m nad vozovkou.  
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Obrázek č. 22 – Protihluková stěna FASETON s obloukovým nástavcem [32] 

 
Nástavec (obrázek č. 13) je navržen tak, aby zabezpečoval co nejvyšší možnou 

účinnost clony při zachování malé výšky bariéry. Při jeho první realizaci bylo měřením 

zjištěno, že nejvyšší úsporný potenciál má při měření emisí ve stometrové vzdálenosti od 

zdroje hluku. Zde by musela byt konvenční 2 m vysoká protihluková stěna zvýšena o 1,9-

3,0m, aby se dosáhlo téže emisní úrovně. Je tedy možné posílit účinnost stěny při jejím 

dalším nezvyšování a tím zachovat výhled do krajiny. Technicky je použiti prvku 

nástavec velmi jednoduché, jelikož se stejně jako ostatní dílce systému FASETON 

osazuje nasunutím mezi příruby sloupů. [42] 
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Obrázek č. 23 – Protihluková stěna FASETON s nástavcem [33] 

  

 

  Plastové protihlukové stěny 

 

Protihlukové stěny MOSEV plast s.r.o. 

Protihlukové stěny tvoří jednostranné čí oboustranné akusticky pohltivé nebo 

odrazivé panely, které jsou usazovány mezi HEB/HEA ocelové sloupky s maximální 

roztečí 4m. Panely jsou nabízeny ve skladebné výšce 1 a 1,25m  

Protihlukové panely jsou vyrobeny z materiálu REPLAST (recyklovaný plast), 

ten je získáván recyklací převážně komunálního odpadu a svými vlastnosti se blíží 

vlastnostem PE-HD (high density polyethylene). Tento materiál má měrnou hmotnost 

v rozmezí 800 – 950 kg/m3, je dostatečně odolný proti povětrnostním vlivům, je 

nenasákavý a je odolný proti kyselinám a solím. Výhodou materiálu REPLAST je 

možnost recyklace po ukončení životnosti, nevýhodou je, že dle ČSN 73 0863 má index 
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šíření plamene po povrchu hodnotu 85 mm/min, a z tohoto důvodu musí být po každých 

100 m plastové protihlukové stěny vkládáno jedno pole o minimální šířce 4 m 

z nehořlavého materiálu.  

Nosnými prvky jsou plastové trámy z tohoto materiálu, vyztužené 

železobetonovým trámkem v něm zalisovaným. Při běžném užívání udává výrobce 

životnost protihlukového panelu 25 let. 

V nabídce výrobce je 5 typů protihlukových panelů, které se liší svými 

akustickými vlastnostmi. 

Odrazivý protihlukový Panel DSH/Plast 5 PB (viz obrázek č. 14) je složen ze dvou 

nosných plastbetonových trámů a palubek délky 845 nebo 1095 mm (dle skladební výšky 

panelu) z materiálu REPLAST, které tvoří hlavní část odrazivé plochy. Boční strany 

panelů, které jsou založeny ve sloupcích, je zpevněn trámem DSH 6 opět z materiálu 

REPLAST. 

 

 
Obrázek č. 24 – Protihluková stěna MOSEV [34] 

  
 

Dalším odrazivým protihlukovým panelem je typ PANEL DSH/plast 6B (obrázek 

č. 15), kde je výplň z akrylátu (PMMA), polykarbonátu (PC) nebo z 

tvrzeného/bezpečnostního skla (TS) o tloušťce 10-20 mm, která je orámována trámky 
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z DSH 6 a DSH 6 PB, a osazena mezi ocelové sloupky HEA nebo HEB 160. Jako nosný 

trám je použit trám DSH 6PB, který je umístěný v horní a dolní části panelu, boční strany 

jsou orámovány trámem DSH 6, který zároveň plní funkci vytěsňovacího prvku do stojin 

ocelových sloupků. Prvky DSH 6 a DSH 6 PB mají oba průřez písmene U, kdy drážka je 

rovna šířce výplně. Odlišností typu DSH 6 PB je použití zalisovaného výztužného 

železobetonového nosníku oproti DSH 6, který je jen z REPLASTU. Při orámování 

výplně ze všech 4 stran lze použít rozteč sloupků až 4 m. Tento prvek je vhodný pro 

konstrukce protihlukových stěn na mostech či zdech, kde je požadována nízká vlastní 

hmotnost. 

 

 
Obrázek č. 25 – Protihluková stěna MOSEV transparentní [35] 
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Výrobce dále nabízí 3 typy protihlukových panelů se zvuk pohlcujícími 

vlastnostmi, které jsou dosaženy použitím izolačních desek z minerální vaty Isover 

HARDSIL různých tlouštěk. 

Panel DSH/plast 8 PB má opět nosné prvky z plastových trámů, vyztužené 

železobetonovými trámky. Rubová strana panelu je složena z plastových palubek 

spojených do sebe zámky a jsou připevněny k trámům nerezovými hřebíky případně 

pozinkovanými vruty. Jako výplň pohlcující zvuk jsou použity desky Isover HARDSIL 

60 kg/m3 o tloušťce 80 mm, přes které je přetažena ochranná síťovina. Z čelní strany 

panelu jsou desky Isover kryty plastovými lamelami, které jsou opět připevněny k 

trámům nerezovými hřebíky nebo pozinkovanými vruty.  

Při použití panelů o skladebné výšce 1,25 m jsou palubky mezi sebou spojeny 

středovým trámkem obdélníkového průřezu, kterým je omezena možnost průhybu 

palubek v závislosti na slunečním osvitu. Boční strana panelu, která je založena ve 

sloupcích je zpevněna trámem DSH 6.  

  Typ Panel DSH/plast 12 PB se oproti předchozímu typu liší použitím minerální 

vaty Isover HARDSIL tloušťky 60 mm. 

Posledním nabízeným typem je Panel DSH/plast 13 PB, který je jako jediný 

oboustranně pohltivý. Zvuk pohlcující výplň tvoří desky Isover HARDSIL 60 kg/m3
 o 

tloušťce 60 mm (na rubové straně tvoří zvukopohltivou výplň desky ORSIL HARDSIL 

40 kg/m3
 o tloušťce 40mm), přes které je přetažena ochranná síťovina. V tomto provedení 

je lícová i rubová strana panelu provedena z plastových lamel. [42] 

 

Protihlukové stěny MATEICIUC a.s. 

Ve výrobním programu jsou 2 řady protihlukových stěn, a to HAMPPEP 

NATURAL a HAMPPEP B13. Oba dva systémy jsou velmi podobné, protihlukové 

panely jsou složeny ze 3 prvků – nosného profilu, krycí tlumící lišty s perforací a krycí 

lišty spoje nosných profilů. Liší se ve vizuálním provedení, kdy výrobky řady HAMPPEP 

B13 mohou být provedeny v barevných odstínech RAL a provedení HAMPPEP 

NATURAL má design přírodního dřeva, kde povrch lamel tvoří koextrudovaná vrstva 

dřeva (WPC). 
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Všechny plastové díly jsou vyrobeny z PVC (Polyvinylchlorid) nebo 

recyklovaného PVC-U. Na výrobu je použita drť z profilů plastových oken, která je 

kvalitnější než z plastových lahví. Pro zvýšení ohybové tuhosti je do dutin lamel vkládán 

pozinkovaný profil. Panel výšky 1 m je sestaven z nosných lamel, každá lamela je 

připojena z obou stran k pásnicím plechu samořeznými šrouby. Na lícové straně panelu 

je perforovaná lišta s otvory velikosti 8, 10 nebo 12 mm, která překrývá absorpční výplň 

z minerální vaty, chráněnou proti poškození vandaly.   

Obě výrobní řady jsou nabízeny ve 3 provedeních, jako stěna odrazivá a 

jednostranně i oboustranně pohltivá. Stěny jsou nabízeny v délkách od 500 mm do 6000 

mm, výška stěny od 1,25 do až 6 m, a mohou být ukládány do ocelových i 

železobetonových sloupků. [42] 

  

Obrázek č. 26 – Řez protihlukovou stěnou HAMPPEP NATURAL [36] 
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Protihlukové stěny INPROKOM s.r.o. 

Společnost INPROKOM s.r.o. nabízí panely protihlukových stěn z recyklovaného 

plastu pod obchodním názvem TRAPLAST, který nepodléhá korozi, hnilobě, je barevně 

stálý a odolává povětrnostním vlivům v rozmezí teplot -50 až +80°C. Nosnými prvky 

těchto panelů jsou žárově zinkované ocelové profily průřezu U. Rubovou stranu stěn tvoří 

profilovaná plastová deska a pohltivá výplň (u zvukopohlivých panelů) je z minerální 

vaty Isomer N 40 nebo N 50. Z lícové strany je pohltivá vrstva překryta vodoodpudivou 

netkanou skelnou rohoží a sítí zabraňující mechanickému poškození v několika 

barevných provedeních. Lícová strana je provedena z plastových latí nebo žárově 

zinkovaných KARI sítí.  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 27 – Protihlukový panel INP [37] 
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Základní rozměry panelů jsou 1 × 4m, 1,5 × 4 m a 4 × 2 m. Výrobce nabízí i 

delší provedení, maximálně ale 6 m, výšky v násobcích 0,5 m až do konečné výšky 6m.  

V nabídce výrobce jsou i prosklené protihlukové panely z PMMA, s volným 

horním okrajem (typ INP 61), nebo celé orámované (INP 62 a INP 63). [42] 

 

  Dřevené protihlukové stěny 
 

Protihlukové stěny VELOX 

Zvukově pohltivé desky VELOX jsou štěpkocementové desky se zvukově 

pohltivou povrchovou strukturou. Výrobce je nabízí ve více variantách, pro použití 

v dopravním stavitelství jsou ale vhodné jen systémy VELOX 4003 M a 4003 XL. Jsou 

vyráběny v jedno nebo oboustranně pohltivém provedení.  

Nosný prvek panelu je dřevěný rám, na který jsou připevněny pohltivé desky 

nerezovými hřebíky nebo vruty. Lícová stěna je opláštěná štěpkocementovými deskami, 

jejichž porézní struktura spolu se vzduchovou mezerou a zadní stěnou pláště zajišťuje 

zvukovou absorpci. Dřevěné prvky jsou chráněny proti hnilobě, plísním a dřevokazným 

houbám tlakovou impregnací prostředkem WOLMANIT CX-10. Systém 4003 XL 

obsahuje dřevěný rám s distančními prvky (překrytí HEA ocelových profilů deskami 

VELOX a vytvoření souvislé stěny bez viditelných sloupků) a na rozdíl od systému 4003 

M, který je vhodný pro silniční komunikace, je dle výrobce vhodný i pro použití u dálnic, 

rychlostních komunikací a železničních koridorů. [42] 
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Systém 4003 M tvoří pouze dřevěný rám, na který se přímo osazují desky 

VELOX. 

Obě varianty mohou být osazeny deskami VELOX WSR 50, WSR 80, WSW 85, 

WSZ 100 nebo WSZ 115. Zadní stěna pláště je u všech jednostranně pohltivých panelů 

tvořen deskou WSD 35. [42] 

 

  Kovové protihlukové stěny 

 

Protihlukové stěny ROMAn spol. s r.o. 

Stěna je tvořena svisle montovanými profilovanými sloupy HE 160 s 2-3 m 

rozestupy a vodorovně montovanými samonosnými panely o tloušťce 90 a 130 mm

 Panel se skládá z vnitřní skořepiny z mikrodírkovaného plechu a z vnější skořepiny 

Obrázek č. 28 – Protihluková stěna VELOX [38] 
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z plného plechu, plech je v obou případech hliníkový o tloušťce 1,5 mm. Celý panel je 

smontován tak, že vytváří uvnitř tři samostatné dutiny. 

Přední dutina odpovídá prostoru mezi dírkovanou povrchovou vrstvou a panelem 

z minerální vlny o vysoké hustotě chráněným textilií ze skleněného vlákna vůči této 

vrstvě, čímž se zlepšuje jeho akustická účinnost. Panel z minerální vlny je rozdělen na tři 

segmenty a ve dvou dělících místech je vložen profil z PVC, který přispívá k zachování 

stability a zároveň k zamezení průchodu zvukových vln. 

Zadní dutina vzniká mezi panelem z minerální vlny a plnou kovovou skořepinou, 

která ještě více přispívá ke zlepšení akustické účinnosti. V zadní skořepině může být 

montována, pokud se požaduje ještě vyšší akustická účinnost, zátěžová vložka živičného 

typu. [42] 

 

 

 

 

Obrázek č. 29 – Protihluková stěna z hliníkových panelů [39] 
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Modulární prvky jsou připevněny ke sloupům s příslušně vloženými těsněními 

podél okrajů dutin tak, že umožňují odpovídající kompenzace teplotní roztažnosti. 

Základní modulová osová vzdálenost sloupků je 2 – 4 m. Tyto panely se dají kombinovat 

s clonami z PMMA (polymethylmetakrylát neboli plexisklo), které se využívají zejména 

na mostech, a jsou v nabídce společnosti ROMAn spol. s r.o. v průhledné i neprůhledné 

variantě. [42] 

 

  Sklovláknobetonové protihlukové stěny 

 

Protihlukové stěny DAKO BRNO, spol. s.r.o. 

Protihlukové pohltivé dílce řady DAKOBET ALFA jsou vyrobeny z kompozitního 

materiálu – sklovláknobetonu. Panely jsou řešeny jako skořepina tl. 10 mm, která je po 

obvodu vyztužena ztužujícím rámečkem lichoběžníkového průřezu. Skořepina je uvnitř 

plochy vyztužena příčnými žebry, mezi nimi je vložena absorpční výplň, minerální vata 

ROCKWOOL TECHROCK tl. 100 mm kašírovaná skelnou textilií s mikro-otvory. Tato 

skladba je z lícové strany překryta kovovou sítí z pozinkovaného drátu o průměru 5 mm 

s velikostí ok 150 × 150 mm. 

Výrobce nabízí 2 varianty panelů, které se od sebe odlišují pouze jedním 

rozměrem (výškou panelu). Kromě těchto základních pohltivých panelů jsou v nabídce i 

panely zkrácené na 1940 mm pro sekci s nouzovými dveřmi, a náběhové i koncové sekce 

stěn. 

Nosnými prvky mohou být ocelové profily HEA 160 – 220 nebo sloupy z betonu 

C30/37. Montáž panelů se provádí bud zasunutím mezi příruby sloupů HEA nebo 

upevněním k betonovému sloupu nerezovými kotvami. K dotěsnění se používají pryžové 

profily.  

Nosné sloupy jsou obvykle kotveny do pilot a jako soklový prvek se používá 

železobetonový panel. [42] 
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  Kombinované protihlukové stěny 

 

Protihlukové stěny mmcité+ a.s. 
Portihlukový panel Noba plus se skládá z absorbéru z recyklovaného pryžováho 

granulátu, který je lepený polyuretanovým lepidlem na nosný sendvičový panel. Čelní 

strana panelu je pokrytá zalisovanou tkaninou, pevně spojenou s pryžovým absorbérem. 

Rubová strana nosného sendvičového panelu je tvořena protikorozním ochraným 

nátěrem, či antigraffity nátěrem.  

Jako nosné svislé prvky se obvykle používají ocelové profily průřezu H, kotvené 

do pilot nebo železobetonových patek. Panel se vyrábí v délkách až do 4950 mm (modul 

5,0m), modulární výška panelu je 500/1000 mm, při hmotnosti 54kg/m3. 

Obrázek č. 30 – Protihluková stěna DAKOBET ALFA [40] 
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Styk panelu s H profilem je tvořen z jedné strany přímo pryžovým absorbérem, ze 

strany druhé je EPDM těsnění, které je součásti panelu. Spojení jednotlivých panelů je 

rešeno přes takzvaný spoj „pero-drážka“. Montáž na stavbě probíhá pomocí vakuové 

přísavky, bez nutnosti použití vázacích prostředků. Díky nízké hmotnosti lze panely 

instalovat přimo z nákladního automobilu vybaveného hydraulickým zdvihacím 

ramenem.  

 

 
Obrázek č. 31 – Protihluková stěna NOBA DIGI MINI [41] 

 

 Barevnost tkaniny je omezena na černou a bílou s odstíny šedé. Na tkaninu lze 

vytvořit vlastní unikátní zajímavý design založený v horizontálních a vertikálních liniích.  

Barevnost rubové strany panelu lze vybrat z různých odstínů RAL. 

Noba plus protihlukový panel odpovídá normám ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN 

EN 1794-1, ČSN EN 1794-2, CE označení podle ČSN EN 14 388. [42] 
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Kategorie zvukové 

pohltivosti dle ČSN EN 
1793-1 

Kategorie vzduchové 
neprůzvučnosti dle ČSN EN 

1793-2 

Protihlukové stěny ŽPSV a.s. A3 - 8 dB až A4 - 13 dB  B3 - 44dB 

Protihluková stěna LIADUR s.r.o. A2 - 6 dB až A3 - 12 dB B3 - 45 dB 

Protihluková stěna FASETON s 
absorbérem 

A3 - 10 dB až A4 - 18 dB B3 - 48 dB 

Protihluková stěna MOSEV plast A0 až A4 - 17 dB B3 - 28 dB až B3 - 36 dB 

Protihluková stěna MATEICIUC a.s. A0 až A4 - 20 dB B3 - 28 dB až B3 - 30 dB 

Protihluková stěna INPROKOM 
s.r.o. 

A0 až A4 - 16 dB B3 - 35 dB až B3 - 37 db 

Protihluková stěna VELOX A2 - 4 dB až A4 - 13 dB B3 - 25 dB 

Protihluková stěna ROMAN spol. s 
r.o. 

A4 - 18 dB B3 - 38 dB 

Protihluková stěna DAKO BRNO, 
spol. s r.o. 

A3 - 11 dB B3 - 35 dB 

Protihluková stěna mmcité+ a.s. A3 - 10 dB B3 - 26 dB 

Protihlukový val - B3  

 

Tabulka č.1 – Akustické parametry protihlukových opatření [42] 
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4 APLIKACE PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ NA 
MODELOVÝ PROJEKT 

 

V této kapitole se zabývám technologickým a ekonomickým hlediskem různých 

variant protihlukových opatření aplikovaných na konkrétní případ. Vybrané, 

technologicky rozdílné zbůsoby protihlukových opatření, porovnávám na příkladu 

odhlučnění obytného souboru od přilehlé komunikace.  

Pro porovnání odlišných variant protihlukových opatření použiji modelový obytný 

soubor. Jedná se o komplex bytových a rodinných domů Na Beránku v Praze, 

v Modřanech. Bytový komplex přiléhá k ulici Česlovenského exilu a sestává ze dvou a 

třech bytových domů se společným suterénem a devatenácti rodinných domů. 

Protihluková opatření se nejvíce dotýkají bytových domů označených číslem 

popisným 2215/1 a 2215/3, které nejblíže přiléhají stávající komunikaci. Ulice 

Česlovenského exilu je využívána nejen obyvately přilehlého sídliště Baba pro spojení na 

nedaleký Přažský okuh.  

 

 
Obrázek č. 32 – Označení místa řešeného území [autor] 
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V níže popsaných podkapitolách se budu podrobněji věnovat navrženým technickým 

řešením jednotlivých variant protihlukových opatření. Tyto mi budou dále sloužit jako 

podkady ke zpracování položkového rozpočtu v softwaru KROS 4. 

 

4.1 Protihlukový zemní val  
 

Hlavní nevýhodou řešení odhlučnění komunikace zemním valem, je jeho naročnost 

na půdorysnou plochu. V místě výše zmíněného modelové užití je toto provedení možné. 

Jedna z výhod vybudování zemního valu v tomto případě je použití výkopku z výstavby 

přilehlých bytových domů a tím sníženy náklady za odvoz zeminy na skládku.  

 

 
Obrázek č. 33 – Protihlukový zemní val [autor] 

 

Výhody:  

- Nenáročnost na údržbu 

- Životnost 
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- Využití přebývající zeminy 

- Vzduchová neprůzvučnost minimálně kategorie B3 

- Estetičnost 

 

Nevýhody: 

- Náročnost na půdorysnou plochu 

- Rychlost výstavby 

- Realizační náročnost 

 

  Technický popis realizace zemního valu 

 
Před započetím prací bude nutné sejmout ornici v tl. min. 200 mm. Konstrukce 

vrstevnatého násypu, která spočívá v tom, že vrstva zeminy podmínečně vhodné do 

násypů se překryje vrstvou vhodnou do násypu a toto souvrství se následně zhutní na 95% 

PS dle ČSN 76 6133. Poddajná vrstva, nebo-li vrstva ze zeminy podmínečně vhodné do 

násypu nesmí být mohutnější než 300 mm. Vrstva ztužující, tedy vrstva ze zeminy vhodné 

do násypů, musí být mohutnější než 200 mm. Zajištění svahů je provedeno v podobě 

baleného líce, která spočívá v tom, že se do násypového tělesa zakotví tkaná či pletená 

geotextílie. Tato geotextilie se po nanesení požadované vrstvy zeminy opět zakotví do 

svahu, znázorněno na vzorovém příčném řezu.  
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Obrázek č. 34 – Vzorový příčný řez zemním valem [autor] 

 

Po finální modelaci svahu do požadovaného tvaru se zbývající ornice rozprostře 

v minimální tlouštce 200 mm. Nakonec následuje pokládka protierozní geotextílie a 

provedení postřiku hydroosevem. 

 

 
Obrázek č. 35 – Půdorys zemního valu [autor] 

 

  Technický popis realizace zemního valu s opěrnou konstrukcí 

 
Druhou rozpočtovanou verzí zemního valu je kombinace s gabionovou opěrnou 

stěnou umístěnou v patě valu. Ta má za cíl zmenšení celkové půdorysné plochy valu. 
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Stejně jako v předchozí variantě je před započetím výkopových prací nutné sejmout 

ornici v tl. min. 200 mm. Základová spára pro založení opěrné gabionové konstrukce je 

navržena s příčným sklonem 1:10 kvůli větší stabilitě konstrukce. V podélném směru je 

základová spára vyspádována minimálním sklonem 0,5 %. Po vytvoření výkopu a 

zhutnění základové spáry dle ČSN 73 6133 na min. 95% PS bude rozprostřena separační 

netkaná geotextilie. Na kterou budou následně naneseny dvě vrstvy štěrku tl. 250 mm tak,  

aby vznikl zhutněný štěrkový polštář tl. min 500 mm. Do tohoto polštáře bude umístěno 

drenážní potrubí DN 150, které ve vyznačených místech bude vyvedeno před konstrukci 

gabionové zdi. Na takto upraveném podloží již bude možné gabionovou opěrnou zeď 

založit.  

 

 
Obrázek č. 36 – Vzorový příčný řez zemním valem s opěrkou [autor] 

 

Výhodou gabionových konstrukcí je, že jsou velmi pružné a není nutné hloubit 

základovou spáru až do nezámrzné hloubky. Uvážíme-li šířku stěny v patě opěrné zdi, 

získáme tak velkou úsporu při provádění zemních pracích. Gabionové zdi se navíc 
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staticky chovají jako nekonečně dlouhé pružné prvky, které dokonale kopírují podklad a 

spolehlivě přenáší i nerovnoměrné sedání. 

 

 
Obrázek č. 37 – Půdorys zemního valu s opěrkou [autor] 

 

Opěrná zeď je tvořena drátokamennými koši – gabiony, které jsou plněny hrubým 

kamenivem. Při návrhu byly použity koše výšky 0,5 m a šířky 1,0 m. Hloubka košů se 

liší v závislosti na poloze jednotlivého koše. Při návrhu byly použity koše s hloubkou 0,5 

až 3,0 m.Viz vzorové příčné řezy. Díly jsou na sebe vzájemně vyskládány tak, aby 

zachovávaly mírný příčný sklon ve spádu 1:10 od svislé osy. Jinak je zeď na pohledové 

straně bez odskoků. Aby však nedocházelo k zanášení košů, musí být koše na zemním 

líci opatřeny separační netkanou geotextilí. 

Plnění košů se provádí ručně nebo strojem. Pohledová stěna se v drtivé většině 

urovnává ručně tak, aby plošný rozměr byl vodorovný a kameny byly navzájem svázány. 

Pro udržení tvarové stability se používají spojovací háčky, které se umísťují po cca 300 

mm, mají za význam spojovat protilehlé stěny a zabraňovat vydouvání. Naplněné koše se 

uzavřou sklopením víka.  

 Další postup realizace zemního tělesa valu je stejný jako ve variantě bez opěrné 

stěny. Pouze s vyjímkou koordinace postupného provádění gabionové stěny spolu 

s ukládáním násypu a hutněním jednotlivých vrstev valu. 
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  Technický popis realizace zemního valu v kombinaci s opěrkou 
a PHS 

 
Třetí rozpočtovanou verzí je val z kapitoly 4.1.2 spolu s navrženou nízkou 

protihlukovou stěnou s dřevěnou výplní kotvenou do ocelových sloupků.  

 
Obrázek č. 38 – Vzorový řez protihlukovou stěnou [autor] 

 

Navržená protihluková stěna má charakter oplocení s plnou výplní. Jako základová 

konstrukce protihlukové stěny byl navržen gabionový pas. Do běžného základového pasu 

jsou vetknuty ocelové profily HEB 100. Jako plotová výplň bylo zvoleno dřevěné 

vodorovné laťování, které bude provedenou ve dvou vrstvách. Aby byl dodržen 

požadavek na protihlukové vlastnosti stěny je vodorovné laťování i z druhé strany plotu. 

Samotná prkna jsou navíc umístěna do středu výšky mezery z pohledové strany. Tím bude 

dostatečně zabráněno šíření hluku z ulice ČS. exilu. 
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4.2 Protihluková betonová stěna 
 

Jako další variantu protihlukového opatření jsem zvolil provedení betonové 

pohltivé protihlukové stěny, často využívané u velkých dopravních a železničních 

koridorů. Naprostá většina těchto protihlukových stěn je sestavena z prefabrikovaných 

montovaných prvků.  

Jako jednu z hlavních výhod, oproti výše zmíněnému zemnímu valu spatřuji 

především v nenáročnosti na půdorysnou plochu. Další neméně podstatnou výhodou 

oproti valu je také jistě menší časová náročnost z hlediska výstavby. Za poslední výhodu 

lze označit bezpochyby také úsporu finančních nákladů. 

Hlavní nevýhodou při realizaci na mém modelovém příkladu je nemožnost 

zpětného zpracování vytěžené zeminy. Za nevýhodu by se dalo snad ještě označit 

estetické působení betonové stěny jako celku. Estetické působení jako kritérium však 

můžeme považovat za docela subjektivní. 

 

Výhody: 

- Nenáročnost na půdorysnou plochu 

- Rychlost výstavby 

- Cena 

- Materiálová rozmanitost 

 

Nevýhody: 

- Estetičnost 

- Životnost 

- Náročnost na údržbu 

- Obtížná oprava při poškození 
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  Technický popis realizace betonové stěny na pilotách 

 
V první řadě je nutné před započetím provádění základových konstrukcí provést 

skrývku ornice. Teprve poté je možné dopravit a umístit vrtnou soupravu pro realizaci 

vrtaných železobetonových pilot. Po následném vytyčení pozic budoucích pilot 

geodetem, je proveden první vrt, za účasti přizvaného geotechnika, který zhodnotí kvalitu 

podloží a vše potřebné uvede zápisem do stavebního deníku. Po usazení a rektifikaci 

armokoše může být provedena betonáž.  Na mém modelovém případě se jedná o průměr 

pilot 500 mm a délka 4000 mm. Osová vzdálenost pilot je v jednom případě 2500 mm a 

v druhém 4000 mm. Tyto dimenze jsem si určil podle již zrealizované protihlukové 

stavby podobných rozměrů.  

 
Obrázek č. 39 – Půdorys a podélný řez betonové stěny kotvené do pilot rozteč 2,5 m [autor] 

 

Další postup je opracování hlavy piloty pneumatickým kladivem. Po úpravě piloty 

na požadovanou výšku, se v jednom případě osadí a zafixují prefabrikované betonové 

sloupy, pro vytvoření bednění a dobetonování pat sloupů. Ve druhém případě se po 

začištění hlav pilot osadí ocelové sloupy profilu HEA 160. Ocelové sloupy se nakotví  

prostřednictvím chemických kotev se závitovou tyčí.  

Po době nutné k zatrvdnutí betonu u prefabrikovaných sloupů a chemických kotev, 

včetně utažení a vyrovnání u ocelových sloupů, je možné osazovat výplně protihlukové 

stěny. Nejprve se osazuje zákládací soklový díl, na ten pak zbývá dosadit samotné 

protihlukové panely ŽPSV. Při osazování betonových protihlukových výplní je vždy 

nutné prostor mezi sloupy a panely vyplnit pryžovým těsněním. V poslení fázi se 

provedou čisté terení úpravy.  
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Obrázek č. 40 – Půdorys a podélný řez betonové stěny kotvené do pilot rozteč 4 m [autor] 

 

 

    

  Technický popis realizace lehčené betonové stěny do patek  

 
V první řadě je opět nutné před započetím provádění základových konstrukcí 

provést skrývku ornice. Následují výkopové práce včetně odvozů zeminy na skládku. 

Nutná je úprava základové spáry pro přesné osazení prefabrikovaných kalichových patek. 

Základové patky se osadí, provede se obsyp a zhutnění. Do již osazené prefabrikované 

patky se zasune ocelový sloup typu HEA 160. Ocelový sloup je v prefabrikované patce 

zalit betonovou zálivkou. Osová vzdálenost patek je v jednom případě 2500 mm a 

v druhém 4000 mm. Tyto dimenze jsem si určil podle již zrealizované protihlukové 

stavby podobných rozměrů.  

Stejně jako u betonové stěny se po vztyčení a fixaci sloupů nejdříve montují soklové 

panely. Postup montáže lehčených betonových výplní typu LIADUR je velmi podobná 

jako u výplní betonových. Jako drobná výhoda oproti betonovým výplním ŽPSV se může 

jevit takřka poloviční hmotnost panelu LIADUR na 1 m². V závěrečné etapě výstavby 

protihlukové stěny se provádí čisté teréní úpravy. 
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Obrázek č. 41 – Tvar základové patky [autor] 

 

4.3 Protihluková ocelová stěna  
 

Ocelová protihluková stěna stejně jako stěna betonová není náročná na půdorysnou 

plochu. Časová náročnost výstavby, je v porovnání s betonou stěnou, stejně jako se 

zemním valem, poměrně kratší. Souvisí to zejména s menší náročností na mechanismy a 

logistiku. Stejně tak můžu za výhodu považovat rychlost výroby s následné dodávky 

ocelových prvků výplní. Kdežto u betonových stěn nás může limitovat výroba 

prefabrikovaných dílců (mokrý proces).  

 

Výhody: 

- Rychlost výstavby 

- Půdorysná plocha 

- Váha výplňových dílců 

- Rychlost výroby 
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Nevýhody: 

- Estetičnost 

- Životnost 

- Náročnost na údržbu 

 

 
Obrázek č. 42 – Detail uložení hliníkového panelu [autor] 
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5 UKAZATELE NA JEDNU MĚRNOU JEDNOTKU 
JEDNOTLIVÝCH PORTIHLUKOVÝCH STĚN 

 
Tato kapitola si klade za cíl určit ukazatele na jednu měrnou jednotku jednotlivých 

typů protihlukových stěn. Jako informační zdroj pro určení výpočtu jednotlivých prvků 

ze kterých se daný typ protihlukových stěn skládá slouží datová základna URS. 

Informace, které z datové základny použiju budou co možná nejkomplexnější tak, aby 

každá z protihlukových stěn byla popsána od zakládání, výplně až po finální úpravy.   

 

5.1  Ocenění zemních valů 
 

Při vypracování rozpočtu, který je přílohou této práce, počítám zemní val ve třech 

variantách. U první varianty (protihlukový zemní val), jsou pro výpočet zvoleny 

následující rozměry. V patě je délka valu 52,5 m, v koruně 45,5 m a celková šířka valu 

činí 13,6 m. Pro svahování jsem zvolil poměr 1:1,5. Na základě výše zmíněného 

technického popisu jsem vypočítal kubatury. Ze všech těchto získaných výpočtů byl 

sestaven položkový rozpočet v programu KROS 4.  

Druhá varianta, náročnější na realizaci, je protihlukový val v kombinaci 

s jednostrannou opěrnou gabionovou konstrukcí. Čelo gabionové konstrukce je v délce 

49 m. Navazující krajní části mají délky dvakrát 7,3m a jsou postupně výškově 

odstupňovány až na spodní úroveň valu.  

Třetí variata se od druhé varianty liší pouze přidáním jednoduché nízké protihlukové 

stěny s dřevěnou výplní na horní hranu valu. 

Rozpočet každé varianty valu byl zpracován alternativně. A to jak s nákupem 

potřebné zeminy pro vytvoření valu, tak  i s možností využití výkopku z přihlehlé bytové 

výstavby.  
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Obrázek č. 43 – Rekapitulace protihlukový val s nákupem zeminy [autor] 

 
Cenový ukazatel: 46 785 Kč/bm 
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Obrázek č. 44 – Rekapitulace protihlukový val s opěrkou s nákupem zeminy [autor] 

 

Cenový ukazatel: 58 567 Kč/bm 
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Obrázek č. 45 – Rekapitulace protihlukový val s opěrkou a PHS s nákupem zeminy [autor] 

 

Cenový ukazatel: 65 372 Kč/bm 
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Obrázek č. 46 – Rekapitulace protihlukový val bez nákupu zeminy [autor] 

 

Cenový ukazatel: 22 727 Kč/bm 
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Obrázek č. 47 – Rekapitulace protihlukový val s opěrkou bez nákupu zeminy [autor] 

 

Cenový ukazatel: 50 709 Kč/bm 
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Obrázek č. 48 – Rekapitulace protihlukový val s opěrkou a PHS bez nákupu zeminy [autor] 

 

Cenový ukazatel: 57 514 Kč/bm 
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Obrázek č. 49 – Rekapitulace protihlukový val bez nákupu zeminy s přesunem do 500 m [autor] 

 

Cenový ukazatel: 17 168 Kč/bm 
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5.2 Ocenění betonových protihlukových stěn 
 
Jako další možnost protihlukového opatření jsem si pro vytvoření rozpočtu vybral 

betonovou protihlukovou panelovou stěnu. Tato je bežně využívaná u dopravních staveb 

pro odstínění hluku. Rozpočet byl opět zpracován v několika alternativách provedení. 

Rozměrově se vždy jedná o stěnu dlouhou 50 metrů a výšky 4 metry nad upravený terén. 

Varianty se liší způsobem založení základových konstrukcí (vrtané piloty, 

prefabrikované železobetonové patky), osovou vzdáleností sloupů, materiálovým 

provedením sloupů a také odlišnými panelovými výplněmi.  

 

 
Obrázek č. 50 – Rekapitulace betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m (ocelové sloupy) [autor] 

 

Cenový ukazatel: 
- Ocelový sloup 27 513 Kč/bm 

- Betonový sloup 27 840 Kč/bm 
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Obrázek č. 51 – Rekapitulace betonová stěna do patek rozteč 2,5 m (ocelové sloupy) [autor] 

 

Cenový ukazatel: 
- Ocelový sloup 30 051 Kč/bm 

- Betonový sloup 30 417 Kč/bm 
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Obrázek č. 52 – Rekapitulace betonová stěna do pilot rozteč 4 m (ocelové sloupy) [autor] 

 

Cenový ukazatel: 
- Ocelový sloup 24 116 Kč/bm 

- Betonový sloup 24 335 Kč/bm 
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Obrázek č. 53 – Rekapitulace betonová stěna do patek rozteč 4 m (ocelové sloupy) [autor] 

 

Cenový ukazatel: 
- Ocelový sloup 26 128 Kč/bm 

- Betonový sloup 26 372 Kč/bm 
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5.3 Ostatní oceňované protihlukové stěny 
 

Pro porovnání jsem zpracoval rozpočty na různé možnosti provedení výplní 

protihlukových stěn. Tyto stěny jsem uvažoval vždy v základových prafebrakovaných 

patkách osově vzdálených 2,5 m. Pouze u provedení výplně z plexiskla je osová 

vzdálenost změněna na 2 m, a to z důvodu omezení maximálního výrobního rozměru. 

Této změně je rozpočet také přizpůsoben. Mezi ostatní možnosti výplní řadím provedení 

z již zmíněného trvrzeného plného extrudovaného polykarbonátu, hliníkového 

sendvičového PIR panelu a konečně hliníkového sendvičového PIR panelu v kombinaci 

s pryřovými deskami. 

 

 
Obrázek č. 54 – Rekapitulace hliníková stěna [autor] 

 

Cenový ukazatel: 23 104 Kč/bm 
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Obrázek č. 55 – Rekapitulace PVC stěna [autor] 

 

Cenový ukazatel: 27 231 Kč/bm 
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Obrázek č. 56 – Rekapitulace PMMA stěna [autor] 

 

Cenový ukazatel: 28 740 Kč/bm 
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6 VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍ VARIANTY 

 
Předmětem tohoto vyhodnocení je shrnutí všech výše zmíněných protihlukových 

opatření. Jedním z hlavních ukazatelů, které jsou předmětem vyhodnocení je finanční 

náročnost provední. Výše uvedené typy protihlukových opatření jsou zpracovány na 

základě konkrétního existujícího místa v Praze. Na tuto konkrétní modelovou stavbu jsou 

aplikovány mnou navržená alternativní řešení. Pro postup při návrhu alternativních řešení 

jsem vycházel z materiálů na trhu používaných běžně.  

Pro výpočty zvolených typů protihlukových opatření bylo třeba vycházet z předem 

nadefinovaných dimenzí, roztěčí, ploch, rozměrů a materiálů. Teprve po stanovení těchto 

hodnot bylo možné začít vypracovávat položkové rozpočty. Po dokončení položkových 

rozpočtů mohly být na jejich základě určeny ukazatele na jednu měrnou jednotku. V mém 

konkrétním případě je tento ukazatel cena za 1 bm. V tabulce níže je uveden souhrn 

variant včetně celkové ceny a přepočtu na 1 bm.  

Jako nejekonomičtější varianta se ukázal zemní val (varianta 1), který umožňuje 

zpětné použití zeminy z výstavby v blízkém dosahu. Tedy bez nutnosti jejího nákupu. U 

všech uvažovaných kombinací provedení valů, uvažují vodorovné přesuny zeminy do 

15km, a to pro komplexnějsí výsledky, které se dají aplikovat univerzálně na jiné případy. 

Dále jsem uvažoval i s možností vodorovného přesunu do 500 m, bez nutnosti nákupu 

zeminy pro první variantu. Tato varianta je však možná pouze za ideálních podmínek. 

V případě, kdy není možné využít zeminu z okolní výstavby, se cena zemního valu více 

než zdvojnásobuje. Toto poměrně značné navýšení ceny je způsobeno zejména nutností 

přesunů hmot a samotného nákupu zeminy.  
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Tabulka č. 2 – Ukazatele na jednu měrnou jednotku [autor] 

  

    Celková cena [Kč] Cena za bm [Kč] 

Varianta 1 - Protihlukový val 
Bez nákupu zeminy               1 136 336                  22 727  
Nákup zeminy               2 339 232                  46 785  
Přesun do 500 m                  858 382                  17 168  

Varianta 2 - Protihlukový val s 
opěrkou 

Bez nákupu zeminy               2 535 433                  50 709  
Nákup zeminy               2 928 332                  58 567  

Varianta 3 - Protihlukový val s 
opěrkou a PHS 

Bez nákupu zeminy               2 875 713                  57 514  
Nákup zeminy               3 268 612                  65 372  

Varianta 4 - Protihluková 
betonová stěna do pilot 
(rozteč 2,5m) 

Ocelový sloup               1 375 626                  27 513  

Betonový sloup               1 392 020                  27 840  
Varianta 5 - Protihluková 
betonová stěna do pilot 
(rozteč 4m) 

Ocelový sloup               1 205 801                  24 116  

Betonový sloup               1 216 730                  24 335  
Varianta 6 - Protihluková 
betonová stěna do patek 
(rozteč 2,5m) 

Ocelový sloup               1 502 553                  30 051  
Betonový sloup               1 520 838                  30 417  

Varianta 7 - Protihluková 
betonová stěna do patek 
(rozteč 4m) 

Ocelový sloup               1 306 403                  26 128  

Betonový sloup               1 318 593                  26 372  
Varianta 8 - Protihluková stěna 
PVC do patky (rozteč 2,5m) Ocelový sloup               1 361 558                  27 231  

Varianta 9 - Protihluková 
hlíníková stěna do patky 
(rozteč 2,5m) 

Ocelový sloup               1 155 183                  23 104  

Varianta 10 - Protihluková 
PMMA stěna do patek (rozteč 
2m) 

Ocelový sloup               1 437 008                  28 740  
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Zemní val v kombinaci s gabionou konstrukcí (varianta 2) vychází nákladověvíce 

než dvojnásobně (2,2 krát) finančně naročnějí něž zemní val ve variantě 1. Tento masivní 

cenový rozdíl je daný celkově náročností na realizaci. Pokud porovnáme zemní val 

v kombinaci s gabionouvou zdí stejně jako zemní val, zjistíme že cenové navýšení není 

tak velké. To je způsobeno možností zpětného využití zeminy z výkopu pro gabionovou 

opěrnou zeď. Není tedy potřeba nakupovat zeminu ve větším množství.  

Třetí varianta valu je od druhé varianty odlišná pouze kombinací s dřevenou 

protihlukovou stěnou. Následkem toho je samozřejmě rozdílná celková cena. Toto 

provedení vychází z hlediska ekonomického nejnáročněji vůči všem uvedeným 

alternativám. Oproti protihlukovým stěnám jsou celkové náklady ve všech případech 

minimálně dvojnásobné. 

V případě využití stěn jako protihlukových opatření můžeme sledovat hlavní cenové 

rozdíly v materiálovém provedení, kde při použití betonových sloupů oproti ocelovým 

jsou celkové náklady zhruba o jedno procento vyšší, což se dá považovat za zanedbatelné. 

To ovšem nejsou jediné rozdíly, uvažujeme-li  stejnou stěnu, avšak provedenou s jíným 

typem založení základů, celkové náklady se liší o 8,5 procent.  

Jako ekonomicky nejvýhodnější provedení protihlukové stěny mi vychází hliníková 

výplň stěny kotvená do ocelových sloupů, založená na pilotách. 

Pro další porovnání je v tabulce zobrazena cena z cenové soustavy s ukazatelem pro 

rok 2020, dle základního třídění z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). V této 

cenové soustavě můžeme najít v oboru 815 Objekty pozemní zvláštní, oddíl 815.4 Zdi a 

valy samostatné. Zde nalezneme cenový ukazatel pro svislé nosné konstrukce montované 

z dílců betonových plošných, který se nejvíce blíží variantě 5 (betonová stěna do pilot, 

rozteč 4m). Za předpokladu použití zmíněné stěny, ovšem při maximální možné rozteči 

sloupů (6 m), se přiblížíme k ceně z cenové soustavy s rozdílem +2.639,- za jeden bežný 

metr stěny (odchylka +12 procent). Dle cenových ukazatelů skutečná odchylka od 

budoucí ceny může dosahovat u konkrétních staveb až 25 procent (technické a 

technologická náročnost realizace). Běžná odchylka se kterou je nutno kalkulovat je ±15 

procent. 
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Graf č. 1 – Ukazatele na jednu měrnou jednotku [autor]  
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Mezi další faktory, nejen ekonomické, můžeme zahrnout pro vyhodnocení nejlepší 

varianty také prostorovou náročnost. U které jde zejména o plochu i prostor, kreré jsou 

pro realizaci protihlukových stěn klíčové. Dále je také důležité zmínít náročnost na 

údržbu a životnost. Zejména zemní val by se dal označit za bezúdržbový a v podstatě 

nevyžadující žádnou další speciální péči . U valu v kombinaci s gabionem, podobně jako 

u dřevěné stěny už toto neplatí. A to především proto, protože samotná gabionová zeď, 

potažmo dřevená stěna, údržbu vyžadují a životnost použitých materiálů je více 

limitována.  

Další neméně důležitou součástí vyhodnocení nejlepší varianty je technická, 

potažmo technologická náročnost provedení. Jako hlavní krtitérium jsem uvažoval 

rychlost výstavby a využití mechanizace. Z těchto kritérií se jako nejlepší varianta jeví 

hliníková výplň stěny kotvená do ocelových sloupů v základových patkách. Je to hlavně 

z důvodů absense použití vrtné soupravy a těžké mechanizace – velká časová úspora. 

Další časová úspora je možná také díky včasnému zadání prefabrikovaných prvků do 

výroby. Rychlost výstavby hliníkových výplní umožňuje také jejich nízká hmotnost.    
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ZÁVĚR 
 
 Cílem této diplomové práce bylo určit cenové ukazatele na jednu měrnou jednotku 

protihlukových opatření a ty mezi sebou porovnat. Z porovnávaných variant opatření byla 

nakonec vyhodnocena varianta ve všech parametrech nejvýhodnější.  

K dosažení těchto závěrů bylo zapotřebí zaměřit se na zdroje hluku v pozemní 

dopravě, účinky hluku a jeho vliv na okolní prostředí. Nedílnou součástí práce byly také  

materiálové možnosti protihlukových stěn.  

 Hlavním cílem práce bylo určit, co možná nejpřesněji, cenové ukazatele na jednu 

měrnou jednotku různých protihlukových opatření. Ty pak mezi sebou vzájemně  

porovnat za účelem výběru nejvhodnější varianty, nejen ze stránky ekonomické. 

 Neméně důležitým cílem bylo také podrobně popsat technologický postup realizace 

vybraných typů protihlukových opatření na modelovém projektu, který určuje konkrétní 

místo. Na základě těchto postupů byly navrženy různé alternativy vybraných opatření, 

které dále sloužily jako podklady pro vypracování položkových rozpočtů. Zpracované 

položkové rozpočty, které jsou přílohou této práce, pomohly k určení cenových ukazatelů 

a následnému vyhodnocení nejvhodnější varianty.  

 Stanovených cílů, které jsou předmětem této práce, bylo dosaženo s jasnými 

výsledky cenových ukazatelů, které mohou dále sloužit k propočtům stavebních prací a 

určení přibližné budoucí ceny díla. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

01 - Protihlukový val – položkový rozpočet 

02 - Protihlukový val s gabionovou opěrkou – položkový rozpočet 

03 - Protihlukový val s gabonovou opěrkou a dřevěnou PHS – položkový rozpočet 

04 - Protihlukový val bez nákupu zeminy – položkový rozpočet 

05 - Protihlukový val s gabionovou opěrkou bez nákupu zeminy– položkový rozpočet 

06 - Protihlukový val s gabonovou opěrkou a dřevěnou PHS bez nákupu zeminy – 

položkový rozpočet 

07 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m ocelové sloupy – položkový 

rozpočet 

08 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 2,5 m betonové sloupy – položkový 

rozpočet 

09 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 4  m ocelové sloupy – položkový 

rozpočet 

10 - Protihluková betonová stěna do pilot rozteč 4  m betonové sloupy – položkový 

rozpočet 

11 - Protihluková betonová stěna do patek rozteč 2,5 m ocelové sloupy – položkový 

rozpočet 

12 - Protihluková betonová stěna do patek rozteč 2,5 m betonové sloupy – položkový 

rozpočet 

13 - Protihluková betonová stěna do patek rozteč 4 m ocelové sloupy – položkový 

rozpočet 

14 - Protihluková betonová stěna do patek rozteč 4 m betonové sloupy – položkový 

rozpočet 

15 - Protihluková PVC stěna – položkový rozpočet 

16 - Protihluková hliníková stěna – položkový rozpočet 

17 - Protihluková PMMA stěna – položkový rozpočet 


