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Souhrn 

Zatím co oba předešlé aktivity v letech 2016 a 2017 

se týkaly  teoretického řešení a uváděly výsledky 

měření zvukových  hladin protihlukových stěn 

opatřených bariérovým integrátorem, předmětem 

letošního výzkumu bylo řešení praktické aplikace  

bariérového integrátoru.  

Oblast použití 

Nově navržený prvek – závěs -  umožňuje  osazení 

bariérového integrátoru jak na stávající PHS 

vytvořené z betonových panelů spojených 

s absorbční  vrstvou, tak  na nové PHS, které budou 

teprve instalovány. 

Metodika a postup řešení 

Bariérový integrátor tvoří dva prvky. Závěs a 

průběžná stěna ve skonu 45o. 

 
Obr. 1 Prvek závěsu integrátoru 

Závěs byl zkonstruován tak, aby se bariérový 

integrátor snadno montoval na stávající i nové PHS. 

Je tvořen ocelovým profilem  U140 a plochými  

ocelovými pásky šířky   80 mm tvarovanými jako 

závěsné háky. Ty se zavěšují za horní hranu svislé 

stěny PHS a zajišťují se  utažením šroubu. 

Předpokládá se osazení závěsů po  120 cm. Na 

šikmou část  se osazují tenkostěnné vláknobetonové 

desky. Ty jsou  zajištěny ve správné poloze 

plochými ocelovými pásky. Toto opatření má být 

nejen  ochranou proti  odcizení, ale hlavně  zajišťuje 

polohu desek proti  vertikálním silám, vznikajícím  

tlakovou vlnou projíždějících velkokapacitních 

nákladních vozidel. Závěsy jsou opatřeny 

protikorozní ochranou.  

Průběžná šikmá deska je tvořena dvojicí 

tenkostěnných vláknobetonových desek šířky 50 cm, 

tloušťky 4 cm a délky 200 cm.  Desky jsou vyrobeny 

z betonu  C 30/37 XF 4  s vlákny Forta Ferro   a 

jejich váha  se pohybuje  okolo 90 kg. 

 

 

Obr. 2 Deska integrátoru 

Desky se osazují tak, že mají přesahy 40 cm a  

stykují se na sraz. Způsob osazení desek umožňuje  

jejich vyšší únosnost. Ta byla odzkoušena  

v Kloknerově ústavu. Desky  byly zkoušeny na 

rozpětí  120 a 180 cm. 



 

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2018 
 

 

 

Obr. 3 Průhyb vláknobetonové plné desky po zkoušce 
únosnosti ve 4bodovém ohybu 

 

 

Obr. 4 Porušení (trhlina) vláknobetonové plné desky po 
zkoušce únosnosti ve 4bodovém ohybu 

Výsledky 

 

Obr. 5 Časový průběh zatěžování vláknobetonové plné 
desky čtyřbodovým ohybem, rozpětí podpor 1,2 m 

 

 

 

 

Obr. 6 Vývoj průhybu vláknobetonové plné desky 
uprostřed rozpětí (rozpětí 1,2 m) 

Závěr  

Zkušební protihluková stěna (PHS) s barierovým 

integrátorem byla postavena v délce  18 m 

v prostoru Prefy PRO v Brandýse nad Labem. Na 

tomto  vzorku byla vyzkoušena a ověřena 

montovatelnost a způsob manipulace při osazování 

bariérového integrátoru. Z předešlých Technických 

listů vyplývá, že tato úprava sníží hladinu hluku za 

zdí PHS cca o 5 decibelů. Orientační náklady na  1 

bm bariérového integrátoru včetně dopravy a 

montáže se pohybují  okolo 8 tis. Kč. Předpokládá 

se, že takové řešení snížení hluku u dopravních cest 

přivítají investoři při dalším snižování hlukové 

zátěže stávajících PHS, ale i projektanti při 

navrhování nových dopravních cest, které ohrožují 

hlukem své okolí.  

 
Obr.7 Detail osazení bariérového integrátoru 


