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Souhrn 

V roce 2018 byla v oblasti omezování hlukové 
zátěže z kolejové dopravy ověřována akustická 
stálost konstrukce Městské protihlukové clony 
(MPC), postavené v dubnu 2016 v úseku tramvajové 
tratě (24 m) v Praze Modřanech. Jedná se o 
kompozit na bázi granulátu z recyklované pryže 
pojené polyuretanovým pojivem. Ověření akustické 
stálosti bylo provedeno z důvodu použití pohltivé 
vrstvy aplikované u MPC. Pohltivá vrstva může mít 
sklony k degradaci například vlivem zanášení pórů 
prachem a tím ke zhoršení účinku MPC. K ověření 
akustické stálosti MPC byla využita data naměřená 
v rámci projektu CESTI v roce 2016 (4 měřící 
kampaně). V návaznosti na naměřená data bylo 
v totožném měřícím bodě provedeno přímé měření 
v terénu a to v dubnu 2018. Byly změřeny hladiny 
akustického tlaku v okolí tramvajové tratě, které 
byly vzájemně porovnány. Cílem provedeného 
měření bylo ověřit akustickou stálost řešené 
konstrukce MPC. Po provedeném měření je 
akustická informace o vybrané konstrukci MPC 
kompletní a lze tak posoudit nejen účinnost MPC 
(měření hluku před a po výstavbě) ale i akustickou 
stálost řešené konstrukce (měření hluku 2 roky od 
výstavby MPC).    

Oblast použití 

Ověření akustické stálosti u nově používaných 
protihlukových opatření je nedílnou součástí 
informace, která je podkladem pro rozhodnutí 
o jejich možné aplikaci v oblasti ochrany před 
hlukem z dopravy.  

Metodika a postup řešení 

V roce 2018 bylo na tramvajové trati v Praze 
Modřanech provedeno akustické měření z kolejové 
dopravy. Cílem provedeného měření bylo ověřit 
akustickou stálost konstrukce MPC vyrobené ve 
spolupráci s firmou MONTSTAV CZ s.r.o. 
Akustické měření navazuje na činnost provedenou 
v řešeném území v předchozích letech, kdy byla 

provedena série měření hluku (před a po výstavbě, 
po konstrukční úpravě). V roce 2018 bylo pro 
ověření akustické stálosti MPC provedeno měření 
hluku v totožném měřícím bodě. Ověřovaná 
konstrukce MPC má za úkol eliminovat šíření hluku 
z tramvajové dopravy, vznikajícího na styku kolo – 
kolejnice, do okolí. Poloha MPC je proto zvolena co 
nejtěsněji k normou stanovenému průjezdnému 
průřezu dané tramvajové tratě, čili co nejblíže 
k místu vzniku hluku.  

Měření hluku z tramvajové dopravy bylo provedeno 
v souladu s ČSN EN ISO 3095 Železniční aplikace – 
Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými 
vozidly [1]. Měření hluku bylo provedeno ve 
vzdálenosti 7,50 m od osy koleje vedoucí směrem do 
centra, ve výšce 1,20 m nad temenem kolejnice. 
Zaznamenáván byl časový rozvoj ekvivalentních 
hladin akustického tlaku LAeq(1s) s časovou 
konstantou F (Fast), vážené křivkou A s krokem 
záznamu 1 s. 

Rozšířená kombinovaná nejistota měření byla 
stanovena podle postupu uvedeného v dokumentu 
METODICKÝ NÁVOD pro měření a hodnocení 
hluku v mimopracovním prostředí [2]. Pro tento 
druh měření dosahuje podle tohoto dokumentu 
rozšířená kombinovaná nejistota měření hodnoty 
± 2dB.  

Fotodokumentace měřícího místa je zachycena na 
Obr. 1 

 

Obr. 1 Poloha měřícího bodu M1 



 

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

Zpracování naměřených dat 

Zpracování naměřených dat proběhlo pomocí 
programu B&K Type 7820 Evaluator. Jednotlivé 
průjezdy tramvajových souprav byly vyhodnoceny 
tak, že byly vybrány úseky časového rozvoje 
v rozsahu do 5 dB od špičkové hladiny LAeq(1s) 

daného průjezdu. Jednotlivé průjezdy byly rozděleny 
dle kategorie tramvajové soupravy. Toto kritérium 
bylo zvoleno na základě dostatečného odstupu od 
zbytkového zvuku zaznamenaného v průběhu 
měření. Pro porovnání emisí hluku vzniklých 
průjezdem tramvajové soupravy před výstavbou, po 
výstavbě a 2 roky od výstavby MPC byly 
v programu Evaluator vygenerovány expozice zvuku 
A, LAE (akustická energie vztažená k časovému 
úseku 1s). Pro jednotlivé kategorie tramvajových 
souprav byl stanoven energetický průměr z daných 
průjezdů. Rychlost projíždějících souprav se během 
měření hluku pohybovala kolem hodnoty 50 km.h-1 
s povolenou odchylkou ± 5%. Celkový počet 
hodnocených průjezdů byl před použitím MPC 
40 tramvajových souprav, po aplikaci MPC 
35 souprav a při aplikaci stříšky 38 souprav, resp. 34 
a po dvou letech 30 souprav. 

Výsledky 

Na základě přímého měření v terénu v roce 2018 
a dat naměřených v roce 2016 v rámci projektu 
CESTI, byla stanovena akustická stálost Městské 
protihlukové clony (MPC). Zjištěné výsledky jsou 
zde pro stručnost tohoto dokumentu uvedeny jako 
energetický průměr platných průjezdů jednotlivých 
kategorii tramvaji, bez rozdělení směru jízdy 
vlakových souprav. V následující Tab. 1 jsou 
zaznamenány expozice zvuku A, LAE, počet průjezdů 
a typ vlakové soupravy v poloze mikrofonu M1 
(1,2 m nad TK, 7,5 m od osy tramvajové trati).  

Tab. 1 Expozice zvuku A, LAE v dubnu 2018 

LAE 

(dB) 

Typ vlakové 
soupravy 

U T3R - plenta 
podvozku 

Počet 
průjezdů 

75,7 2 x T3R.P ANO+ ANO 6 

75,4 2 x T3R.P ANO + NE 1 

75,7 2 x T3R.P NE + NE 1 

72,3 T3R.P ano 6 

74,7 14 T x 6 

75,3 15 T x 5 

74,6 T6 x 3 

73,4 T3R.P ne 2 

Pro zjednodušení a jasné porovnání s naměřenými 
hodnotami v roce 2016 byl určen pro všechny platné 
průjezdy tramvajových souprav energetický průměr 
expozic zvuku A, LAE  74,6 dB. 

V následující Tab. 2 jsou zaznamenány energetické 
průměry expozic zvuku A, LAE, pro jednotlivé měřící 
kampaně. V Tab. 3 jsou uvedeny dosažené útlumy, 
vlivem MPC v sledovaném bodě a situacích. Počet 
průjezdů v jednotlivých měřících kampaních jsou 
zaznamenány v přehledné Tab. 4. 

Tab. 2 Expozice zvuku A, LAE 

Tab. 3 Dosažený útlum vlivem MPC   

Tab. 4 Počet průjezdů vlakových souprav během měření 

Závěr 

V současné chvíli je dostupná ucelená akustická 
informace o dlouhodobě sledované konstrukci MPC 
v Praze Modřanech. Útlum naměřený před a po 
výstavbě MPC je v měřícím bodě M1 3,9 dB, 
respektive 3,7 dB a 6,9 dB naměřené po 2 letech od 
výstavby. Nárůst útlumu v M1 o 3,2 dB oproti roku 
2016 lze vysvětli provedenou údržbou tratě, 
konkrétně broušením kolejnic v roce 2017. Na 
základě naměřených dat po 2 letech od výstavby 
MPC lze považovat sledovanou konstrukci MPC za 
akusticky stálou. V rámci dalšího výzkumu se 
předpokládá pokračování v ověřování stávající 
konstrukce.  
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Rozdíl bez 
MPC / 
s MPC 

Rozdíl bez 
MPC / 

MPC se 
stříškou 

Rozdíl bez 
MPC / 

MPC se 
stříškou 

Rozdíl bez 
MPC / 

MPC se 
stříškou 

Termín 
měření 

4/2016 4/2016 11/2016 4/2018 

Útlum 
(dB) 

2,9 3,9 3,7 6,9 

Měřící 
místo 

Počet průjezdů 

4/2016 11/2016 4/2018 

 
Před 
MPC 

S MPC 
se 

stříškou 
MPC 

se 
stříškou 

MPC 

se 
stříškou 

MPC 

M1 40 35 38 34 30 

 
bez 

MPC 
s MPC 

MPC se 
stříškou 

MPC se 
stříškou 

MPC se 
stříškou 

Termín 
měření  

4/2016 4/2016 4/2016 11/2016 4/2018 

LAE (dB) 81,5 78,6 77,6 77,8 74,6 


