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1. Úvod 

  Hluková studie je zpracována na záměr rekonstrukce protihlukové stěny na železniční 

trati Pardubice - Přelouč. Stávající PHS je již v nevyhovující stavu, proto je nutno provést její 

kompletní rekonstrukci. Hluková studie posoudí stávající hlučnost a na základě dostupných 

podkladů o výhledové dopravě navrhne nové řešení protihlukové stěny. 

  Vzhledem ke složitosti terénu je problematické umístění vyšší protihlukové stěny. Proto 

bude v hlukové studii porovnána varianta s rekonstruovanou protihlukovou stěnou o stejných 

rozměrech, jako je stávající a nižší protihlukovou stěnou v kombinaci s kolejnicovými absorbéry. 

  Cílem hlukové studie je identifikovat chráněné venkovní prostory staveb, které jsou 

provozem na železniční trati ovlivněny, a posoudit je s hygienickým limitem dle Nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů [2].  
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2. Vstupní údaje 

2.1 Umístění záměru 

  Záměr je umístěn v katastrálním území Valy nad Labem. Jedná se o železniční trať 

Praha – Česká Třebová. Samotný záměr se nachází mezi vlakovými stanicemi Pardubice a 

Přelouč v km cca 315,750. 

 

Obr. 1: Situace plánované rekonstrukce 
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2.2 Intenzity dopravy 

  Intenzity dopravy a veškeré informace o technických parametrech vlakových souprav 

byly dodány objednatelem. Pro stanovení těchto parametrů byly využity nákresné jízdní řády 

z jednotlivých let, jízdní řády a statistické údaj o roční průměrné denní intenzitě. 

Tab. 1: Intenzity dopravy pro rok 2020 

druh vlaku 

počet vlaků rychlost 

[km/h] 

délka 

[m] 

podíl „tichých“ vozů* 

[%] den noc 

Ex 136 10 120 219 100 

R, Sp 34 4 110 103 80 

Os 25 7 50 78 50 

Nex 23 29 80 450 20 

Rn, Pn, Vn 15 14 80 380 20 

*kotoučové brzdy u osobních vlaků, kompozitní špalky u nákladních vlaků  

Tab. 2: Intenzity dopravy pro rok 2024 

druh vlaku 

počet vlaků rychlost 

[km/h] 

délka 

[m] 

podíl „tichých“ vozů* 

[%] den noc 

Ex 136 10 120 219 100 

R, Sp 34 4 110 103 100 

Os 25 7 50 78 100 

Nex 23 29 80 450 80 

Rn, Pn, Vn 15 14 80 380 50 

*kotoučové brzdy u osobních vlaků, kompozitní špalky u nákladních vlaků 
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2.3 Parametry trati 

  Železniční trať se v předmětném místě nachází na náspu o výšce cca 5 m. Kolejnice 

jsou uchyceny pomocí pružného bezpodkladnicového systému. V řešené lokalitě je traťová 

rychlost 120 km/h, ale osobní doprava se zde rozjíždí/brzdí z důvodu nedaleké vlakové stanice 

Valy u Přelouče. V oblasti hlukově řešené lokality se také nachází železniční betonový most 

s přímo pojížděnou mostovkou. 

 

Obr. 2: Pohled na železniční trať 

2.4 Protihluková stěna 

  Stávající protihluková stěna byla rekonstruována v roce 2000. Původní panely s pryží 

byly nahrazeny panely s pohltivým materiálem SONIT a pilotové založení bylo nahrazeno 

plošným založením.  Protihluková stěna vede v km 315,650 – 315,850, její délka je 199,5 m a 

výška cca 4,0 m. Vzhledem k tomu, že železniční trať vede na náspu, je výška stávající PHS 
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2,5 m nad TK. V současném stavu je PHS v nevyhovujícím stavu, přičemž v některých částech 

došlo k úplnému vypadnutí některých panelů, které byly provizorně opraveny. 

 

Obr. 3: Pohled na protihlukovou stěnu 

2.5 Kolejnicové absorbéry 

  Kolejnicové absorbéry jsou jednou z možností snižování hluku na železniční trati. Tělo 

absorbérů je tvořeno drcenou recyklovanou pryží slisovanou do požadovaného tvaru. Uvnitř 

těla absorbéru je kompaktní ocelové rezonanční jádro. Kolejnice jsou ke stojině kolejnice 

připevněny pomocí pružných ocelových spon, které zajišťují lepší držebnost a zajišťují lepší 

akustickou účinnost. Z dříve provedených měření je účinnost kolejnicových absorbérů v rozmezí 

2 – 3 dB, přičemž vyšší účinnosti je dosaženo u rekonstruovaných tratí a rychle jedoucích vlaků, 

u kterých se již méně projevuje vliv hlučnosti hnacích vozidel. 
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3. Měření hluku 

3.1 Účel a postup měření 

  Měření hluku bylo provedeno z důvodu zmapování hlukové situace v oblasti, která je 

PHS chráněna. Zároveň poslouží k nastavení výpočtového modelu pro jednotlivé vlakové 

soupravy. Měření bylo provedeno na adrese V Půrku 44, Valy v úrovni 1. NP. 

3.2 Použité měřicí přístroje 

  Všechny měřicí přístroje jsou pravidelně ověřovány / kalibrovány příslušným 

akreditovaným orgánem a mají platné ověřovací / kalibrační listy.  

  Použitá měřicí aparatura náleží do třídy I a byla před a po měření kontrolována 

uvedeným akustickým kalibrátorem.  

Tab. 3: Seznam použité měřicí techniky 

měřidlo výrobce typ výrobní číslo 
ověření / 

kalibrace do 

zvukoměr NTI Audio XL2 A2A-14977-E0 17. 2. 2022 

mikrofon NTI Audio MC 230A Al6436 5. 2. 2022 

akustický kalibrátor Larson Davis CAL 200 16763 5. 2. 2020 

 

3.3 Metodika měření 

Měření bylo provedeno v souladu s platnou legislativou, normou ČSN ISO 1996 Popis a 

měření hluku prostředí: Část 1 a Část 2 [3, 4] a Metodickým návodem pro měření hluku 

v mimopracovním prostředí: Věstník MZ ČR, částka 11/2017 [5]. 

Měřeny byly jednosekundové ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Z naměřených 

hladin byly vyloučeny jasně detekovatelné ruchy nesouvisející s měřeným zdrojem. 

V rámci měření byla na místě detekována hladina zbytkového hluku, která byla 

vyhodnocena při postprocessingu. Rozšíření nejistota měření dle ČSN ISO 9612 činí 1,7 dB.  
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3.4 Výsledky měření 

  Během měření hluku byly zaznamenávány hlučnosti jednotlivých vlakových souprav 

spolu s konkrétními typy vlaků včetně měření rychlostí. 

Tab. 4: Naměřené hodnoty 

M1 – V Půrku 44, Valy 

charakter měřeného hluku proměnný 

čas druh 

vlaku 

počet 

vozů 
směr 

LAeq 

[dB] 

t 

[s] 

LAE 

[dB] 

rychlost 

[km/h] 
poznámka 

9:52 Os 1+3 Přelouč 66,1 25 80,1 40 HV+3 

9:56 EC 1+5 Přelouč 64,6 25 78,5 95 Regiojet 

9:58 EC 1+6 Pardubice 56,3 21 69,5 100 Metropolitan 

10:05 EC 5 Pardubice 56,1 13 67,2 120 Leoexpress 

10:08 R 1+5 Přelouč 65,6 15 77,3 120  

10:09 EC 1+5 Pardubice 59,6 12 70,4 120 Regiojet 

10:16 Nv 1+20 Přelouč 63,8 35 79,2 85 Metrans 

10:19 EC 1+6 Pardubice 59,9 12 70,7 120 Metropolitan 

10:26 Os 1+3 Pardubice 57,9 28 72,4 50 HV+3 

10:27 Nv 1+39 Přelouč 64,8 42 81,0 80 Eas 

10:29 EC 7 Pardubice 57,8 11 68,3 120 Pendolino 

10:30 EC 1+8 Přelouč 61,3 22 74,7 120 Railjet 

10:35 EC 1+6 Pardubice 59,0 29 73,6 120 Metropolitan 

10:36 EC 5 Přelouč 60,6 15 72,3 120 Leoexpress 

10:39 EC 1+8 Pardubice 61,7 22 75,1 120 Regiojet 

10:55 R 1+5 Pardubice 53,6 19 66,4 90 90 km/h 

10:59 EC 5 Pardubice 53,4 17 65,7 120 Leoexpress 

11:00 EC 1+7 Přelouč 63,6 26 77,8 120 Metropolitan 

11:07 R 5 Přelouč 62,6 13 73,8 110 Interpanter 

11:10 Nv 1+27 Pardubice 63,9 51 81,0 80 Unipetrol-cisterny 

11:19 EC 1+7 Pardubice 65,9 23 79,6 120 Metropolitan 

11:24 EC 1+7 Přelouč 64,0 22 77,4 120 Metropolitan 

11:25 Nv 1+24 Pardubice 64,1 53 81,4 85 Laaeks - prázdný 

11:31 EC 1+7 Přelouč 67,2 13 78,4 120 Regiojet 
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11:32 EC 1+7 Pardubice 57,3 17 69,6 120 Railjet 

11:33 EC 7 Přelouč 61,1 17 73,5 120 Pendolino 

11:35 Nv 1+26 Pardubice 55,5 48 72,3 70 Metrans 

11:43 Os 1+3 Přelouč 66,5 33 81,7 50 HV+3 

Zbytkový hluk 41,3 - - - Stavební činnost 

 

Tab. 5: Výsledné hodnoty 

druh vlaku 
naměřeno 

LAE [dB] 

počet vlaků LAeq,T [dB] 

den noc denní doba noční doba 

Ex 75,0 136 10 48,7 40,4 

R, Sp 74,4 34 4 42,1 35,8 

Os, Sv 79,5 25 7 45,9 43,4 

Nex, Pn, Mn 80,0 38 43 48,2 51,7 

Celková vypočtená hodnota 52,9 52,7 

   

  Detailní popis místa měření a další informace jsou k dispozici v Protokolu u měření hluku 

č. PM-2020/05-01, který je přiložen k této hlukové studii. 
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4. Limitní hladiny hluku 

4.1 Legislativní požadavky pro stanovení hygienických limitů 

  Podle ustanovení nařízení vlády č.272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů [2], se 

hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví součtem základní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T (rovná se 50 dB) a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 

prostoru a denní a noční době. 

 Tab. 6 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku  

Druh chráněného prostoru Korekce 

[dB] 

 1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 

chráněný ostatní venkovní prostor 
0 +5 +10 +20 

*Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

  Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s 

výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB. 

  Pravidla použití korekce uvedené v tabulce: 

1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic 

zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, 

prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné 

práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční 

dobu další korekce +5 dB. 

2. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. 

třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích 

I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad 

hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy 

na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a 

trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy. 

4. Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže. 

4.2 Použité hygienické limity 

 Všechny výpočtové body, se kterými je v hlukové studii uvažováno, se nacházejí 

v ochranném pásmu dráhy. 

V souladu s legislativními požadavky byly zvoleny následující hygienické limity. 

Hluk ze železniční dopravy v OPD v denní době 

- LAeq,16hod = 60,0 dB  

- Hluk ze železniční dopravy v OPD v noční době 

- LAeq,8hod = 55,0 dB  

   S uvedenými hygienickými limity jsou porovnány vypočtené hodnoty od posuzované 

železniční dopravy. 
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5. Výpočet 

5.1 Použitá metodika a software 

  Výpočet byl proveden pomocí výpočtového programu Hluk+ ve verzi 13 od společnosti 

JpSoft s.r.o. Jedná se o nejnovější verzi tohoto výpočtového programu. Pro výpočet hluku ze 

železniční dopravy byla použita metodika RMR SRM II, která je v souladu s metodickým 

pokynem vydaným Správou železnic [6, 7]. 

  Výsledkem jsou hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku. Výsledné hodnoty jsou 

u všech výpočtových bodů korigovány na vliv odrazů od přilehlých fasád a jsou stanoveny pro 

dopadající zvukovou vlnu. Tuto korekci provádí použitý výpočtový program. 

  Zpracovatel výpočtového programu deklaruje nejistotu výpočtu do 2 dB. 

5.2 Tvorba modelu 

  Na základě dostupných podkladů (projektová dokumentace, mapové podklady, místní 

šetření) byl vytvořen výpočtový 3D model posuzované trati a blízkého okolí. Byly také 

identifikovány nejbližší CHVePS od posuzované železniční trati.  

5.3 Nastavení modelu 

  Na základě přímého měření hluku z železniční dopravy bylo provedeno nastavení 

výpočtového modelu. Jednotlivé kategorie vlakových souprav byly dosazeny do modelu a 

ekvivalentní hladina akustického tlaku v místě měření byla porovnána s vypočtenou hodnotou. 

Tab. 7: Nastavení výpočtového modelu 

měřicí místo 
naměřená hodnota 

[dB] 

vypočtená hodnota  

[dB] 

rozdíl 

[dB] 

M1 – V Půrku 44, Valy 50,9 50,8 -0,1 

  Výpočtový model ukazuje oproti měření hodnoty o 0,1 dB nižší. Tato hodnota je v rámci 

nejistoty a potvrzuje, že výpočtový model je nastaven správně. 

5.4 Výpočtové body 

  Jako výpočtové body byly zvoleny nejbližší chráněné venkovní prostory staveb, které 

jsou ovlivněny posuzovanou železniční tratí. Jednotlivé výpočtové body byly umístěny ve 

vzdálenosti 2 m od přilehlých fasád a reprezentují nejzatíženější okna, za kterými se nachází 

chráněné vnitřní prostory staveb. 
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Tab. 8: Seznam výpočtových bodů 

výpočtový 

bod 
adresa 

parcelní 

číslo 

katastrální 

území 
způsob využití dle KN 

V1 V Půrku 44 st. 38 Valy nad Labem objekt k bydlení 

V2 Valy 42 st. 39 Valy nad Labem objekt k bydlení 

V3 Valy 43 st. 40/2 Valy nad Labem objekt k bydlení 

V4 Valy 15 St. 40/1 Valy nad Labem objekt k bydlení 
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6. Výsledky 

  Výsledky výpočtového modelu jsou rozděleny na stávající a výhledový stav. Výhledový 

stav je řešen variantně pomocí protihlukové stěny o stávajícím rozsahu a nižší protihlukové 

stěny v kombinaci s kolejnicovými absorbéry. 

6.1 Stávající stav 

  Ve stávajícím stavu je uvažováno s aktuální protihlukovou stěnou, která je ve špatném 

stavu, přičemž některé panely již jsou vypadané. 

 Tab. 9: Vypočtené hodnoty hluku – stávající stav 

výpočtový 

bod 
patro 

LAeq,T                     

denní doba 

LAeq,T                     

noční doba 

V1 1. NP 50,8 dB 51,6 dB 

V2 1. NP 50,9 dB 52,0 dB 

V3 1. NP 48,1 dB 49,2 dB 

 2. NP 52,2 dB 53,1 dB 

V4 1. NP 50,9 dB 51,7 dB 
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6.2 Výhledový stav 

  Ve výhledovém stavu jsou uvažovány dvě varianty. PHS o výšce 2,5 m nad TK a PHS o 

výšce 1,25 m nad TK v kombinaci s kolejnicovými absorbéry. U kolejnicových absorbérů je 

uvažována účinnost 2 dB. 

 Tab. 10: Vypočtené hodnoty hluku - Výhledový stav 

výpočtový 

bod 
patro 

PHS – 2,5 m nad TK PHS – 1,25 m nad TK + absorbéry 

LAeq,T                     

denní doba 

LAeq,T                     

noční doba 

LAeq,T                     

denní doba 

LAeq,T                     

noční doba 

V1 1. NP 50,0 dB 48,1 dB 49,8 dB 48,1 dB 

V2 1. NP 50,9 dB 49,3 dB 54,8 dB 54,0 dB 

V3 1. NP 47,2 dB 45,7 dB 51,0 dB 50,2 dB 

 2. NP 51,7 dB 50,0 dB 53,7 dB 52,6 dB 

V4 1. NP 50,3 dB 48,4 dB 52,9 dB 52,0 dB 
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7. Závěr 

  Cílem hlukové studie bylo posoudit akustickou situaci v katastrálním území Valy nad 

Labem. V rámci záměru „PHS Valy u Přelouče“ dojde k rekonstrukci stávající nevyhovující 

protihlukové stěny.  

  Během hlukového posouzení bylo provedeno autorizované měření hluku pro zmapování 

stávající situace za současnou protihlukovou stěnou. Na základě tohoto měření byly stanoveny 

hlučnosti jednotlivých vlakových souprav, které byly použity k nastavení výpočtového modelu. 

  Na základě všech dostupných podkladů byl upraven výpočtový model na výhledový 

stav, kdy dojde k zastoupení většího podílu vozů s „tichými“ brzdami. Jedná se především o 

nahrazení nákladních vozů s kovovými špalky za vozy s kompozitními špalky, a to v poměru 

(50, resp. 80 % namísto současných 20 %). Tato změna poměru „tichých“ vozů se projeví 

převážně v noční době, kde je vliv nákladních vlaků dominantní. 

  Vzhledem k tomu, že železniční trať se nachází na poměrně vysokém náspu, je složité 

na něj ještě umístit vysokou protihlukovou stěnu. Proto byla hluková studie provedena ve dvou 

variantách. U obou variant je PHS vedena ve stejné vzdálenosti, jako je současná PHS. První 

varianta uvažuje s protihlukovou stěnou o stejných parametrech, jako je ta stávající, tedy výšce 

2,5 m nad TK a délce 200 m v km 315,650 – 315,850.  

  U druhé varianty je uvažováno se snížením její výšky na polovinu, tzn. 1,25 m nad TK. 

Rozsah této PHS je také shodný se stávající, tj. v km 315,650 – 315,850. Současně s touto 

nízkou PHS bylo ve výpočtovém modelu uvažováno s použitím kolejnicových absorbérů 

v rozsahu km 315,650 – 315,875, tedy v délce 225 m. Ve výpočtovém modelu je uvažováno 

s účinností absorbérů 2 dB, jedná se tedy o konzervativnější přístup, jelikož jejich účinnost je 

v rozmezí 2 – 3 dB. 

  U žádné z variant nebude docházet k překračování hygienického limitu v denní ani noční 

době. 
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8.2 Zkratky 

- CHVePS – chráněný venkovní prostor stavby 

- Os – osobní vlak 

- Sv – soupravový vlak 

- Ex – expresní vlak 

- R – rychlík 

- Sp – spěšný vlak 

- Pn – průběžný nákladní vlak 

- Nex – nákladní expresní vlak 

- OPD – ochranné pásmo dráhy 

- PHS – protihluková stěna 


