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smáé ňosty i dlouhé iunev, vysoke
násov, hLuboké žře./, fráje*rini 6l+
nični budow i dfubné stražni doml!r',
Pohled na ně polěši, leckdo ]e rád vy
fotogálú]é či dokon€ nakresli, Ále
žélea ci prowzeji i husté houšt]nylmi-
týlh keřú atake neponiknutelné mokĚ
ny stejné iako 9ché rozprmkané skál
naté §ráné; tak@é obÉe]né, nikim n+
obd V@né A]e iiy maji své obwatele:
jsou to ruzni drobnisďc, ptac, p]ai
i hnyz, Kdysi žli É Whé rř.iině, Z té
je Vťači á inleMivně óbdéláťaná pole
i sáe po@lnějši idskiL obydli, Po aF
déni kuhuí nepůrcdnich diein Ý esich,
roerání mezi, Wsušeni mokn@h Uk
a naíovnáni meandrujicích potokú
betonďýni kory,ly zůstalo V kajiné jen

nemnoho ostrwků, v nichž mohou lilo
drobni tvorečkové přéživat, NejsóU
V n óh ým - M jej]ch populáci isou
naýjány určité druhy Gťin, ý ldeĎin
žiii; isou soumsli Určitéhó biotopu.

zapomenltá a zdánlivě nepořádná
mista v okoli železnice maji ýoji hotl
nofu ie V nch kou@k člďěkem néii
zéné přirody V lom je iejich čena, l',\ni
po ] 50 !éléch syínbi@y žélenice s k@-
j]nou opět přich&éji idé, aby úovu
že eznou dáhú" stavélj réspektive

UpravoÝáli. Tenlokral ]iž neien s móty
kam a kiram, ále is lysocé výkonnou
slarebnitechnikou Ve júénu Vyššich
přepÉvni.h Vrkonú a wši rychlosti ziý
kiú želeaice sii nowu Dorlobu,
To je potřebné a to je dobře, AÝšak ne_
piipuslme, aby byla úoderni železnice
]en ostié nďdovaná kontura takoýi
téžko zho]řelná j]M v kEjiné monc
tónni skádanka z prelabr koÉných
kó§ ček Velkého beionového éga.

Je potieba, aby po čae přiroda př _

]aa iino n@óU že éznici a svóU, aby
b,lo opď na co @ s poiěÉnim podiÉt
Aby opél byy koleň tláté kikatici se
bézeimenné ootůčkv, nepořádné kie
Mny a mokř]ny s bu]noU vegetaci, kdé
žii žáby, h odavciá ptac] réž nománi
člďěk ani nelmi porňendát, ale kle@
ke k€jině paiň Péče o piirodu palii
kvelkorysď budowtelúželdnc Ae
ó ovék, ceslu]ici, je nrcr, jemuž ie pG

.] _.!::..,liil]ii.,ii

káždrm dnem je re ]ménu Že eznice
uskutečň@ána iada koků á přiimána
iada rozhodnuti, Čincnim ooora pro
žél*nic je zdůWdňóváno mnohosnáh
a n@slic Pro b aho že ezn .e jsou zii-
zovány nďé stavby, nakupovány různé
t€hnologie č s uóy Fádalremainstts
fucijé v lomtó pmcesu účastna, skú
teČné ]e ý9k Ňechny Železn ce lak
moc DoiiebUie? opráVdu isou Dro ni

Méňtkeú rozhodnuli zda doiyč,
nóu Véc že eznice potieblje, óiniko i,

úUsi býl krlénum zda ri potiébuie
cestujici, resp péprarce, Ti oóekáVa]i
od železnice nabidku kvalihich sl!žeb
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BUdoúLni prot h Uk@ých stén se stálo (nikol V lrynóU) součásti modemizace našich kor dorových tráti, Népochybně snižu-
jivé wbÉný.h mislech intenztu Wéjšiho h lU kU zpúsobe ného železnici Hluk]e lMk enerq e atU spiš odnižeji, než póh_

cuji,lakžéVýs edkem t*hto zdije nárusl hlLónostilvnitř voz de Navic céslujicipi chri o pohled do kajiny, což je V pii-
padé mnóha územi škoda Pohléd na svét z óknajedouciho MakU býM alcikás žvota hodnocen skoro stejně vy$kó
jako poh ed ná ýét z hřbetu koně Pokudjděo h uk. éfektivnéišim a přinosnéršim i]ešenim nežzéďje kÉl tniýéék s dokG
na e WbóušenÝni kolein ceúi a na ném Vozidlo s hladhými koly a pořádným podvozken, HlUk ]e pótřeba newn4riét, nik}
liv ]é] od6žet ]inám. sn,jŤek po.háž z nóvé,Iíevďého úseku Lupéné, Hóšléin a pořízen je pietl tureleň
H"ěvkov l .tné 29. 6, 2006 uc 142 ,,ocha" Zlina , Prcha]-

za roumnou cenu Jezéjmé žé ákd
nk, tédycestu]ici, ne]vicé océnito, co
bezprosťedné mimáj rychlé, spo eh re
a přiemné cesiďáni, Ťó je polřeba €s
peldowt a nežtácét čas a penize óin
noslrni, ktéé ceďu]icim č přepÉrcům

Jednou ze základnich podminek
přijemného cestováni ]e nDká hladina
nteMily hluku Ufr tř Wzu PřilišhUóné
proďředi bláni tomu. aby spolL céstG
rici bez námahy hovói i. Též je potřeba
Wimal, že h Učné posliedi piedslavuje
urcitou átež, ldelá céslujiciho Un&Uie,
HlUk resp. auk, ]e ]ednou z lorem éneÉ
gie, a póio ie hodnocen podle ňémého
.ku.llc*ého vý|onu (inténziv Mku),
kteď ]e úměmýdruhé frócnné akUs-

l,,, intenžta duku (rym?),
P,,.akust cký Výkon (\ť),

p eléktivni hódnota akustického

p méná hmolnost wduchu

c ,,,rych ost &kU {cca 340 m/s),

Lid6kó ucho ]é schopnó Vnimat

^Uk 
Ve vém šřokém rozsahu ]ehó

intenzily, áruba od 10 ? Wm? (2o |]Pa)
až po ] ryfr" (20 Pa). Proto ie V ákug
tice fudeno niko lineámi. áelogar]i
m cké hodno@ni inieMlly MkU reii hla
d nóUVdč réle€nčnihodnotě 10'" W/m"

! = ]0loa |/ ! = Lo = 10 !o9 b/pJ,=

q,,, hádina nlenzLly kU,
Le,,,hadina (druhé mocniny) akuďc

o relerenóni hódnota ntenzily

po ,.. re€Énčni hodnola éleldimi hod
noty akuslického tlaku,

Roz9hu ntenzily zvlku 1o'Wm,
až ] W/m', résp. roaahu el€kiiwi
hodnóty akuslickéhó llak! 20 lPa až
20 Pa, tedy ódpovidá rozýh lrladjn
0až]20dB V akuštice ie zwkém spiš
hovoř t o h ád né akuslického t áku než
ó hlad]ně ntenzlly eku,

owem ne]de jen o lo&h t aků ae
i řoz6.h kúitoětů Ldské uchó je
shopno slyšet kmitoóty zhruba od
20 Hz do 20 kHz,ledyv roehu pi
b žné 1 : ] 000, což piedstavú]e téméi
désel oktav (2rc = 1 024), schopnó§
Vnimat !,!€oké tóny však néňá každý
postupně klesá s Vékéň skuleónost,
že détské ucho slyši v15oké pisk avé
tóny, které dospěý neregjstru]e ]e
chv,lrým détm využi€na napiik ad U W

z€něcich tónů mobinich €lefonů. jéž
slysi jen óni a ne pďi Učitelka Též lze
oostéhnout iak si @slo děii pii z&
stavoýini Vlaku bzděného špaliko6u
budou akn váji Uši: to nemusi být ]en
t@lřrni aesio, skňpáni bÉd jim op€Vdu
múže b:it relňi népřijemné

zajimďý pňpad se staj r€šé V dobé
dodávek trámw ČKD do b.;valé NDF
Ř]d či lramEii v}tlfuný.h tJŤ storowu
e ektrickou ýizblóji si sléžow i, že Ve
Wzech esto pláčí malé dět . To V}úst ó
vreklamci Pii mistnim šetieni by o zr š
léno, žé sližnost ie opáfréná Krátce
po nasioupeni do tlamva]e se mimjnko
spici v kočijÁU pobudilo á spUstilo kiik,
pňčémž piič na nebyá {dóspěým)na
pMi pohled patmá Misto pro piepaw
kočárků lot ž bylo Umistěno pob iž tlasy
kabelů Vedených okennim slóUpkem
4Jod vozu na střech! k bzdovému oď
pomiku PNoini podezřeni ná v Ň elek
tromagnetického pole byo méřenim
\.,louóeno zihadu ob]enil až zkusný
pedatí kigému b!'la zmm řozdílnGt
trék@ňČíi chaB|(téristiky détské
hó uchavé srovnánis U.hem dospé
lého Ákusli.ká méieni]ehodoňnénku

Budoýi odpornik má mnimáni
indukČnoď, á ploto se prÚběh próUdu
spinaného pulsnim měničem qznačUie
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Elňi oslrrmi hranami. Ťy jsou v ]eho
líék@nčniň spektru přióinou sihého
asiouoeni wsokých harmonických
s ožek, ocel@ý mez]okénni sloupek
púsobi ráko membána v reproduldoru
a qeneoval ek, Budici kmloóét se
dostáýal do rezonance s Ýaslni lÉk
Venci sloupku, takžé intenzna Mk! bý]a

značně lysoká á &k měl navic silně
lóno$i chaíalder (W spektru pře€žG
vala re<l na lrel@ncé|, ná což ié ldské
|chó obzýasi cllre, slo !,í.k o ton
s íék€nci ý oblaši kolem 20 kBz, iakž€
děii ie] slyšey, dospéli ne, Po lomio
zilŠténi ]iŽ byla MprM snadná, nebol
siaÓ]lo UpEVil kabelMu ll6u a miminka

AÝšákď v@hu s ysilelnosli neni
lrekvenčni charakterďika lidského
sl@hu konslanlni, n€ Všechny tóný Wi-
máme * slejnou citliwsli Pro Éspek_
teini lohólo lálíú je sku6ná inl€nzjtá
dúku kongeina vihďým firtém
lypu Á, Ťen má piifrekrenci 1 kHz
UťUm o dB, aé nizké a Wsoké kmi
t6ty poněkud lllumu]e podobné jako

lidské ucho, Pro posuzďáni účinku
hluku na idsbý orgánismls ]e polo
smércdatná €žéná hhdina ákust ckého
výionu A (\J, vrážená Wči été€nčni
úrovni akusiického Výkonu 10t W,
Éspeld ve vréná hladina akustického
íaku A (L-^), @lažena re druhe mď niné
vuči relárenanl hodnote akuslicl,éhó

Loqa,jtmicki funk éjerelm pLocltri,

zvýEni hádiny akUstického výkonu
o pouhé 3 dB odpoÝidá drc]násobná
mU akustckém! Ýýt@nu, neboť 10log
2 = lo o,3 = 3 Respekt]Ve polďič
nimU ákustickémU V;kon! odpovidá
snížéni h ádiny akustického Výkonu jen

o3dB, něbol10lo9{1/2)= 1o. |0,3)
= €, Proto je t*hn]cky dNti náročné
snižit hladinu akuslického Výl@nu, 6p,
ákuslického tlaku, ijen o nékolik dB,

Pro hodnoceni rédnonMich zdrcjŮ
hluku ie @áoduiici ýážéná hladiň.
je]ich akustického Vrkonu A (\ ) pro
hodnoceni inlenzty huku v Uóitém
bodé v p@sloru jé rozhodujici Ýažená
hadi.á akustického raku A (lať lft
tenž]tá hluku, charáldenzdanádruho!
ňocninou áklslického taku. ávisi na
Édálenosti hodnoceného bodú od
zdDie h UkU Pi] Ýdaloýjni hodn@*
ného misia od bod@ého zdoje h UkU

(naDřik]ad] spál@ci motor) se hlUk šiii
v kuloMých plochách a jejich pdrch
roste s druhou mócninou wdáenosli
od zdóje (pň zdvórn6obeni wddenost]
klesné hladina intenzity dúku resp,
aklstického tlaku. ó 6 dB), Pil Edalc
vjni hodnó@ného mi§á od piimkďého
zdDie hluku (napřiklad: od pdoreá_
tele nepiillš wdáléný dloúhý vák) sé
hluk éiři É Ýálcovych p ocháoh á iej]ch
pďrch rcste s pNni mocninou wdá*
nost] od zdmie (př zdvo]nliebéni Edá
LenGli klesne hladjna ntenzny aUkU,
Éspéldive akúslickéhotáku, o 3 dB),

E\istujé !ló iá .nálogie me' aku$
nkou a tém]kóU: akustichý siko. lze
pňrovnat k Výkon! lopného télesa
á akuslický t ak (intenziiu auku) že př

dMl k tep oté V Uóitem bodé w,tápené
mishost, tedy v Určité událenost] od

Zatimcolrát.ánz(nihokoddoruVúdolisvitawpiedBmemzúsratalpomodémiacpom.UprůFzdlr}m6ekemVdúslé.lku
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V oko[ B;zprávi; nékdejši ňinistereké náňzeni z pNni p! óv ny 19, slóleti ó minimá niú

;;L;ru obbuku 2oo sáhů (3ao m) bude konéčně překonáno a neic tíal bUde o 2 km kratši

topného lé es. Ůdaje o h adiné akug
xcleho ú5kU (lrA) 9eneíoýaného ló]e_

iowm rcz dlem inu$ polo Vždy b,;t dG
plněny údajem o úd]rěno6t pňs Gného
bodu od osy kole]e (obvlkle 7,5 m),

Pojednáni o akúšice kole]ďýlh b'
del by nebylo úplné bez a]espoň kŘilké
zminky o Ultrauku a inlÍaeku, \óÉši
než s]yštélné kmitočty chEni ufir
twk majiv oblasli koleiďýoh Wz del
výaám v nedeslrukivni diagnNtice
k@Vých součásii pojézdu, Tá je alc
žén. m s!édouni odr@ vhéni Pokud
je součást V poiádku, od@i 5é vhěni
až od próti ehIého pďrchu máená u

V piipadé přilomnost tlhliny se Mnéni
odnžijlž od ni a dvěna (echo) piljde

k $ndé a kíatši es, Na toílio pnncipu
jé m tini Vadá detekováná, Pro Usnád_

néni diagnostkoutelnóst jsou U ex_

tléúně namáhaných dvójkoli nápravy
opalřeny Viv,iém, kteim ze polahovat

sond! diagnostLckého piistr'o]e á timto
nápraw prďéňi po celé dé ce

N 4i než s !éitélné kniiodb/ chGni -
iiíř.zwk - jsu neádoUci nebóf pň

Výši Lnténzlté způ$buji U lidi@hónuli
pozomosli a úneu. Tó ie nébezpéčné
zé]ména U stíoj€doúcich V minulósii
br4y svisk\,,lem ni@kU poiiže U hra
natých é el(lnckýth lókomď]V atoz+
jméná Ý soUvs6l s Vétr,ánim kabiny
stDi@dou.ihóoleviEnýn okném. Uč]ř
kem r}ch oďi ]izdy docháželo k rozkm -
ánisoupcě WdUchU a lén pák nepii
]emné půsbil na strci€douciho Nďá
modéni Wid á s aerod}tamicl9 tvá
nrdým čelem a s nakotě$é Uaiénou

aklimalžMoukablnoustroi@douciho
jsou těchtó potži pGta,

ti!Ěi:i*nt *-.i,li;!t!i.i; snri j,-|

Hluónoď ]é nepň]émnou vlastnGti
ko eiore dopraw Tý4ó ý nlkol jén Vo-
zidej, ale ] traiě, nébol kole]@á dopr&a
produkuie hluk rako ce eK systémoMý
pňstúp je nL,bro§i, HlUk pů$bijak miř
Vozidla (m céďujici a pélsonál), iak úé
rcz dla {ná obyvaielsiýo a živoÓ]Šstýo)

H Učnoď kolejo@ho Voz]d a má ětyři
základni .ložlg, iež se nawáiem l]ši

áMslósti své ]nténziv na .ychbsn jizdy

Ta ie zhruba následujici:
_ h Uk zpŮsobéný činn osti @nli ač nich

a klimalizčnich ařizeni mén óů plo

napájeni Domocných .íii, bzdG
vého kompíesoru, chodem tránslor
mátofu či $alovác]ho mbru napÉzď
no apod Táto sožka neávjsi na
ryóh oďi iizdy a jé proto roáodujici
pro h]adinu inieMny frěšiho i milřniho
hluku kolej@ého Wzdá pn nuoW

_ huk způsbený rřákčniň pohc
í.m a na@ljicimi zaňzenimi {spá
lowci molo( budď' odpornik, . )

a úmémé ]eho polřebám pracujicimi
pomo.nýni pohoíry lnténz]la prod!
k@anéhó hl!k! uM áV]slá na tÉk
nim výfunu Při rozjézdu rcz]d á sl+
oU siou proto zpoČátku Dste spolu
s rýchlosti, po dosaženi pného
Výko n u zústáýi zh íuba stalá, Pň jždé
Výbéhem klé9i, přidynamickém bu
déni Ň ópél aldiwie, V připadě póc
žli iiecich bzd se k této složcé pň-

dává i h uk jjmi produkďani
_ hLUk qenerMý ]izdóU Wzid a v k&

e]i zak adem této složky je hluk úni_
kajici pň odválování kola po kG
lélnici Jeho inlenziia í€te se třeti
mocnjnou rychlosti iizdy, tédy pii ,F
šeni rychLosli jizdy ýozidla na d@jná
sobek wrosté tálo s ožká na osmlná
sobek. tedy o 9 dB (nebol 10 Log 2' =

3 10log 2 =3 10,0,3=9) Pňjizdé

rychloďmi zhruba v lozýhu 50 až
25o km/h]e iato s]ožka hlUku domi_

nantni Přldává sé k niiéž hllk pro
duko@ný téniú smykád a sběrače
po lD ejoGm dráté, Kub cká žVislo§
intenz ty h l! kU způsobe ného Ýalen im

kól po koleiricich na rychloši jizdy jé

da ši překážkou, k€ro! je nutno př+
komt pň aaÉdEni rychlosti ]ízdý Vaků,

-..rodthámický htuk tJ @ždd
kón@nčnich že éD c neni lalo složká
hllku Viznamná. avšák přijízdě nei
Wššimi rychlo§li Ň píré iato stá!á
pro h Učnost Wndh rcáoduiici, vedLe
iadv dalši vlivú (]izdni odpor, llakové
působéni r/chle jédouciho MakU na

rěho oko]i i na vaky na soubéžných
kolejich, bočni Vilr , , ,) ie p6to spniMé
řešený hladký a oblý aerodriám]cký
fuď Wsokorych Gtniho vozidla též
důležňrm laktorem pro dos@eni co
nejnižši h ad ny ]eho Vnéjšiho j Ýnili_

Vi!.j iiiqÉn*r:i,-.:ž!.iai

V prúbéhu let se šíukiu€ hluku
ko ejďýóh Vordel zcela néni]a, V ml-
nulo6i b\4v slo]ici Ňbniw4/z@la l ché
a ien pomálu oddychujici komprésol
paíni ]okomotiry prozraďa jeji pohc
tďosl k jizdé, Nočniticho ruši q,šoký
tón GvětlMcihó fuóó§enenitofu; jeho

____,_ ňít{! !!i,ril|llž2|ol])Ý maPqh,16?



auk by stójnimu mužstvu népřijemný
Když bý na nóVých páínich lokomoti
uch iady 423 o ]ako na ]edněch z pN
nich kaóidďýwvireč acery énU sfstem
Čemý nah@n é eldňckým os!étlénim
s turbogenéiitoém, by4 tento §bi umiý
lén lěsré před budko!, Jého auk byl

obsl!žénepřijemný a lak byl záhy pt+
sÉhejn co nejdá, až ke kominu neboť
inleMita hluku klesá se druhou mocni-
nou od jeho bódového zd@je

U pom.lu iédoucích vlatil
dom nMl h Uk prodUkovaný lokomot-
WU, ieiim pohónným s}šiéúem M}
hltné viíuky pamiho st@jé v dyšré
úzkého kominá burácéni spa ováciho
mobru s nédokona}im ťumčem viíú
kU, ále laké řéba piškáV' &k sáni
tulbodmychad|a či monotónni hllk
elektricl!ý pohánéného wniilatofu ch a
Énived ejšiho Wdniho okruh! U lokG
motiv řády 77o obtěžMly okolí že ez-
nicé Ae ani ďáíšitvov eleknckých
ókomoliv nébvy úplně liché Jizdu též
kých náJnad nic h ýlaků tažený.h č Vstiic
fu nelům poslrkovaných eleknchim
lokoúoliEmi ád ]2] - 123 prováé
hukot ]ejich tíakčnich piďodwék, Vl}
žené kolo ozectNimlo jerich stény
Typ ókým aklstickým néšÝarem nělde"

ďch týpů e ekinckých lokomoiiv byly
ve|mi h Učné Vent álory kté€ se nepii
]émné rozeznély, solva se lokoňoti€
pohnlla z mista ry.hloďi péši chůze

TÉmva@ý k Ml@ntniho ózu-
beni posloLchali i @sn]jicí nad trakčnim
podwzkem V motoroMých vozech iady
330 utimco §2 auk sé ná diésel
ebktnckých lokomotivách sta p}
stéhnutelným až po a@deni éleldrc
dyMmi.ké bzdy, do té dóby by] přéh c
en h lkém spa @ciho motófu, s VyF
kou hlu č no§li spalďac iho motoru měli
s@ nebahé zkušenosli stoiredouci
na €lkém standiŠ motoMýčh @i]
řady a30, Malé po oméry ób oukil ná
lokalkich provjčlo typ]cké skřipěni
kol, Wolané toziň kmily drcjkoli,
iehož pr4é il€€ kóo s potsmémifr
smlikjLnim sáž y Wr@nai óznou délku
oblouku na Vnéjši a m třni kolérn ci

Pokt k V éLekbichich lokomoli€ch
zméni] i j€]ich ákuslické pojery R'4
m cké odfukoýrní č\Ťtaktniho pnéu@-
tckého sruomotoru bylo nahruéno
bn]čénim trakčnich oulsnich měničů
s pracďnimi km]ločly 33 Hz, 10o Hz
3o0 Hz ]oo Hz aiimco tvlistorové
lrmváje, némajé stďosti s rusnim
kolei@rch obrcdÚ, hrá y na wé ,,dudý'
drcupolohM! regulacíspojilé relodié,

Vwiiel* ne]én hluk okomotiv, ále
i hlUk vé v@Gh. Ticho vé šojicim
wze uslalo, Vysťidal iei h Uk @nt látoru

a hučeniuduchu v oeodných kaná
éch, než s konstruktéi] náUčil §to
zdo]e hlukú pollačit zpocátku * obje
Vily * nepii]emné piskajici mén če prc
napájeni oýéťdacich zjřirek, než b}'
V}§ťidány ťanžislorďými stňdači, pr
óujicimi v oblasii ljdským uchem nés\r

.j; ji;i: !i]:;i: !ii! yijn ii!-.]iili i

V posLednich letéch sé zásadnjm
zoůsbem zméni oodil iednóť vých
zdrciů ná celkow h učnosti kolejďých
vozidél, podai lo se odh učn t lokoúe
tW' €sp lEkčnipohoný. Ťaké ařizéni
sloUžici pro oýéiéní a @nliac nebo

Ďfu"@ ,ar.m,. c,,rwu, "",

tempe@rni iftenéfu WzidelVý amné
nichLa Tim sé jak ve Vně]šim, lak i Ve

vnilřnim h|uku vozdla ďá dominant-
nim h Uk géne@aný va énim kola po
kole]n c . á,ýa.ní rychlGti ]izdy !4aku

osóbni i nákadni přepra!ry aýé lo
ákušickýVikon valiciho s kola úó]nkeú
tétimo.nlny té.iy napňklad pn aýšeni
rychlosti zé 100 ná 160 km/h slóUpne
h adiná aklstckého výkonu. réspekii@

Řešeni přišlo téméi mimodék.
U rythlei j,édoucich vLakú jž nebylo
úožno pokEčovát V t€dičnim použi
Váni lřécich bžd s mnovymj špalíl9
Jéiich součinhel třéni a tifr i bzdná
sia s rostoucilých 6tikle9 Rďnéž
velké tepelné námáháni obéžné p fthy
koi je néžádouci. Modemi kolej@á
rczdla próto použivaji kotouěovou
bEqu s vélšim poctem vn lřné .hla"
zenýóh bPdďých kotoúči] To např
móh]o nejen Vydatné zkráit zábzdné
dráhy z !,yššich rychlosli, ale i ýiídné
snDii hl]k ú!éní obéžná óocha kój

se v provozu vyhladi do zrcadlďeho
ésku, což má @ srowáni s poýchem
ko zdBnéĎým lilinovimi bždovrmi
špaliky zásadni!4V ná pokles hUkU
géneMného Valenim Taldé V podsia
té šťástná náhoda $ahaodokonáéši
bždy, též přnesla ]ako svůi véd ejši
produki i Vifuné tisši jizdu,

\^isledkeú je, že módemi Vůz s kř
touč@imi bzdmi re př jizdě rych ósti
160 km/h o někólik dB lišši než stalši
Wz se špa ikó@u bzdou (s l linovim
špa iM pi íych]ostl 1o0 km/h skiipani
bzd á neustá ý hukot kol s dreným po
vrchém náhradilá tichá jízda po hla4
kých kol.Gh dvojkoli opalřených
kotoučoúu bzdou, ce§ujici sé octl
v dokonale akusticky izdotré a utěs
néné vozové skřin pokrok budiž

s piihlédnúim k V ivu rychlosti iizdy
jé Witřni h Učnosl koleioého rczdlá
hodnoóéM ]ak Z siáni (typ cké připust-
né limihi hodnoiy v proslorách pro
cesfujicijsou od 55 do 60 dB(A) a to
i pň plném chodu wnt a@/klimaliaé),
tak za ]kdy Určitou (sfiluWi) rychlosti
(týp]cké pňplstíé lim tni hodno§/ v p@ý
torách oro cestu]icise pohyblji od 65
do 70 dE(A) pii meňáni rwhlost
jizdy), Nžši připustné lmhi hódnory
plaii plo dá kovou dopmvu, wšši hoď
noly plaii pro pňm€tskou a regionálni

Je pochoplelné, žé v doprawich
póšiedcich, ] miž ljdé cešují jen knitcé
(MHD, pňměstsé a req]oM nidopÉ€),
]e tolérována póněkud v,yšši hodnota
hládiny hlúlo néž ve @z]d €h pro
dá kdou dop@U, v n chž lráVi cestu]i
cí delši č6, To klade Vysoké náloky
na technické řešéni rychle ]édolcich
V@ de , Vl Wm V}ské ryth ost iily maji

lato v@dla příózénou téndencj býl
hjučná Přitom práVě u nich je požado-
vána, zeiúéna u dálkdých óe§, wsok'
úr@ň cešMiho kómfoít], tedy i nizká
úro@ň h uku Ktomu ie nutno pň]mout
odpďida]ici l€chnicki opatření

Naopák z hlediska hodnocenivně]
šiho hluku jsou ndpřígněiší ki éřla
kadena páVé nairáruajé Jezdilidém
dosloq pňmo pod okny a ruši ]e

občané si na h učnosi tEmvari stéžu]i,
pro sniženi h ukore átéžé od tram@-
jó@ dopÉW byLa pied €sén V PEe
V noci€ milinim mě9é $ižem rychlo§
lramvaiiz 50 na a0 km/h, Ťo je kÉini
opátieni BróUšéni kolejnic a 4kí},lí
podvozkn fumvaii ásténami ]sou kon,
slruldlwášmi kroky llchosi, a tim vlid
noď k oko]i, ie léŽ ZáLsadni piednost!
syštému ehkého metíá na pnelmali-
kich, které múže bý,t na předméstich,
na rozdi] od konvenčního mélra želez
nióniho h]pu, ledeno na pMhU v těýé
b izkNti obyhých dómů,

Doýžéni nizké úlďně witřniho
i vnějšiho hluku ko!e]@ého rczidla neni
snadné, Je ťsk nuhoďi danou neie.
ákony á nařDenimi, ale přéde6ím
ýástni snahou že eznice neobléžryal
húkem cestUiici, améslnance áni
okoli Ne]elektŇněiši cestóU ]e ř.š.ní
v mGrě zdbjé hLUkU - m nimalace
V!žřovaného akuď ckéhó výlonu Na
stfué koléjeého vózidla ]de ějnéna

.| hl.dký poreh l@l pD sniženi
složky h]uku wnikajici odvaleinim
ko a po ko ejn cl, K tomuto ci i Vedé
náhráda špaliko@ bždy, klen zdrš
ňU]e pdrch ko (pň poUžiti lih novrc h
špaliků) budou kotoučfuU V dil-
sledku toho se pdrch kol o]ezdido
zr.ádlového lesku a vozdla sou
(zejména ná ko]é]n cich § kvalitniň
pofchem)ve m] tichá v Uíčitý.h in
teM éch probéhu (řádU stovek tisic
kilomelíů) je wak poiiebné z oběžné
p ochy kol odstmit plovozém un k é
povrchové vády přesoustružénim
(pokUd néni]iž dří@ nutnosii repróli
lacé z dL)vodu opoliebeni do ókolku),

s ciLem dosáhnoll hladšiho pďlchu
kol, á tim snižit ú@reň h UkU. sou též
ňisto ]ilin@ich budwýth zdrži po!-
živány bzdore zd.že ň.kďďó
(kompožtni, Ésp, komkeEmické)
ato zéiména u Mkladnich úzú, Aigk
s ohledem na od išné hodnoly &Uči-
niele liéni, na ieho w s@náni s liti
nou jiný průbéh v zďislosti ná rych
josti, na vlsši ciíircď na klimatické
oodminkv. z ob&y ze žměny e]ek-
tňckého přéchodó@ho odporu aze
aétseného tepé ného namáhláni kol
néni tato zména ada snadná (ýz
žM 3/oa, str 20 - 23),
Řáda ercpských sŘú se Ýšak již
touto ceďoU vydáá, a to E relkém
stylU, Mnohé ewopské železnice
iresfuji nema é €stky k lomu, aby
mé y k dispozic tiché nákladniWa/,
BP ni.h těžko mohou ziskat podpófu
véřejnoď] k zásadnim! piMéti dá
kore nákladni dopEw ze silnicé na
želežnici. Vždý i v ČB s pied pár ély
ob@né zlína Došt&ili z obaw pied
huk€m od téžké nákladni dopávy
poii Ziméíú dokonč i rozestdénou
tíal od Mzolic sméreň ke vselinu

Vyhlaení obéžné p ochy koj nekG
Ýovými špaliky Wde ke snženiwa,
i@ného akuš ckeho VýkonU W síG
mni s koly zdrsnénimi litinoýimi
špáLiky áruba ná ]ednu osminu, ledy
o 9 dB Ťimto opdiénim lze \.rhNět
požadfu4dm na Ýnéjši hlučnGt úzú
podle Tsl Noise (Hluk), U 62ú s iti,
n@im špalíl9 jsu lmtni hodnoly
hladiny Wéj§ho hluk! podleTs Noi6e
p6kt]cky nedosaŽitelné,
b) snženj hluku wnikaiciho pi] bz_
déni tircimi bždďi, a io ňáhr.dou
šp.likoýých břzd koioUčovými
(aiáně přillač@né bzd é de§ičky
kmiiaji Výí@ně méné néž Édiáné pi]-

t|ačMné ljtirdé bždo@ š)aliky).

Pozúost véřeircst, se při ňoclén'Bd limitljícího úseku Ústí óa.!
orlici - choceň nyni soustřeďuie piedévšíň nd kaEu nádňžrí bu.low
v Ústí fu.! o icí |15. a.2oo7j Ec 106, 151,ool), pasraené př budováni
odbóujici Bakouské lfubzipadni diáúvv loce 1a74 pómémé daleko od měďa
Bldo€ je io pékná, i když jako řada i]ných V souómnost již ve sW dimenz pro

ceslujici i pro želeaici piiliš Velká Je š &hétné mil úctu k ňinulosli. a e žl@ň
je póvinnosli Éaqovat na potřeby budoucnosti, T€dy vytÝoňt rý.hle pnrézdné
a piiiom pro ceslu]icibezpéčné nádraži Je poťebné, aby pi za.hovánih]sio-
ncké budow prcjždě y V áky nádražim nesniženou rych o§ti á bezpéčné
AGak lo ák se oodaři odslranit nejpoma éjši místo na lrase z P6i)y do oslEw
V oblóUcich ! Béžpráli a pniom nepoškodit pikodu v údoli Tiché oni.e, je také
diležité. samohá ď]stenóe tunéLu. spádáiiciho ýoji délkou 5 ] ao m dó 3, kal+
gor]é Ts sRT, na tláti dne§ pmj2déné vlaky z mnoha sméru á eslďenými
z rcz de bez náežtý! h úp@ nebude ž p rovozniho hlediska iedn od Ucho! sku
lečnosti, Véškérá nová a modém]zo€ná @idla pDiiždéjici přes tóto misto trař
zitniho koňdoru budou mUset být z hlediská poámi bepéčnost isena @ tiidé B.
V údoli orl ce jdé iaké o kni6nou přirodu Neóivi néž popiál budďátélúm no@
tíasy, aby pó léiech i iejich dilo sp]ynulo s kÉj]nou 1ak pékně, iak s to V minuloď]
podai ló Jánu péme@i a jého spoluplácowikům Jde o to, ábý doprMi stavby

apadly do pňlody stejně jako tiebá Madul( na Nďině,
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Vý@ný auk naltó@ho ňotoru K 6 s 3] 0 DB v ókomolivách iady 75] je pro
mnohé Dřizn vce že eznic kUltovnj me odii, Jinak iei. pochoptené, vnima]ioby-
vateléžjicipobžtEté Možnábybyli Řdéji, kdybytralbyaelekkzoÝinaaauk
molorové ]ókomotily nahrden méné hluóným &kem okonolilv éléldr cké, Je
k amyšleni, že náklady na eleklrz. jédnoko ejné tÉté (bez srán]c kolem 10 až
12 mil. Kó/kň)jsou niAi nE nák ady na budoúni jen.oslEnné protih Uko@ slény
Na sĎiňku manipulaéni ý,lak # zátéŽi zé zulo@ a vápelné s |okomolivou
751.o4l ČD vjlž.h dne 9- 9, 2006.1o žsl. Lipoýa La2né,

G| sniženi hUkU prodlkóVánóhó
tr.kěĎiňl pohony Uvozidele ek
tíické 1rákce ]de zeiména o dókonale
DrMdené ozubené ořMdV. á lo přr
d*šiň U př@d@ks óabenyín kov
ó @lkém píůméru (kieré působi elék
tém &nu), dáe pak o kóňpaktni
provedeni lEkčnich motorů s peč iýé

upévněným ďatólóýým ýinutim a se
zoblenim hlá. ]opatek renliáloru
po ch eéni lBkóni.h motofu, resp.
žébeí bzdNých kotoučů (vž chálak
ler st cký s rénow Mk 1rámvaji KT3)
U rczdel se spáldacimi morory ]e
pochoptelné ve]m dúležité ie]ich
odhlučrení, dNžéné zejména nUfr č
ViíUku 9ni. ale též způsobem žá
slavby motoru, Žásadnim řéšénim
z hlediska hluk! je náhEda motorG
Vich lokomoliv elektrickýfr i, resp,

d| snižerj hlku produkolaného
pomocnýňl pohony zeiména
ide o póúžiti kval hi.h tichých Venti
látorů 6p ce ých Wnlilačnich s/st+
úů a o jejich intellgentni řizeni spG
j lě próměnné otáčky úmérné alduálni
poiiebé množsM ch ad ciho wdUchu
misto apináni plného chodL jeČicich
Vént látórů i pfi sebemenšim pohybu
samoiné okomotiw, iak charakler s_

nckého pro Vozid]á minu cti, Totéž
p ati o aňzeni prc renlac a k] mdiaci
(l lVAc) Ťa]sou zakušhckého h ed ska
náróčnějši im, ž€ pÉcuji V těsné blž-
kost cesfuiicich ] personá U

€! daši mornosti]e póh ceánih UkU

ktom! !íčenými .b€oňóry, Ťyrsou
u nový.h rcz de pouŽiváný např na
dwikolich v tésné blizkosti diskú kol,
nebol disky kol ma]i přirozenou ter
denc působ t jakó neádouci(mčná
deska V]iV abúíberu hllku ie Matný
zéjména v oboucich, kdy pohcuji
wské tóny]eho loznich kmitů,

'| 
dalšim řešenim ie o.|ifulováni

vňiÉních pro§tor @zidel od zd6jŮ
h UkU piep&kam {slénami) s ve kou
nepóečnGli, ldéé 3ku§icl(/ Vikón
zč6ti odrai a zóást pohlti Poúžlé
izo aóni nástňky ói Vrsh€né matená y
vozNrch skiini r$u Voleny lak, aby
a]išťMly nejen h Ukowu, ae itepél-
rou zólac i též nesmi navlhai, Ne
orozwčnost se udáýáL v d€cibelech
a je délnovana logartfrefr poúéru
energi přichoziho a prosllpujiciho
hluku (sniženéhó o absorbMný a oď

l ó 
'^'j

rrený hluk) Analóqicky isou též
zd@je h UkU umisteiny do aklslicky
dóbře izo o€ných skřini, pňp také
obghu]ici poh cováče h UkU, Dúležihi
jsóu rovnéž pružná u ožéni kompo_
néntů prcdukujicóh hluk ke@4mež
vedeni hluku konstfu kcémi
g| je potieba důs]edné odstraňovat
zbyt.čné zddie hluku t€dyY+ co
drnči. nardina sebe, tie sé o sébe,
skiipá óijinak Vibfuje, zermé.a V pil
padé. že Vydátré duky maji lónovy
.harakter (což býÝj V připadě Ezc
nanci), r$U cestu]icin Mo po]éVý
vozu velmi neDiiiemné, Zeiména oF
klady inlenéfu musi býl ná ežlě tuhé

Je népochybné že protih]Uková
opatřeni néco slojl, A é také maji sre
přino3y, U vozů s tadčnimi piechG
dfuim můstky, s nelésnýni pryžďrm
náva ky a s čelnimi dvolkiidhdi posuF
nýň dýeřm] je v postolu piedslav*ů
ták ]ntenzvnj hluk, žé v blizkoši čela
neúohoU být mjsta plo piepr&U cest}
jicich, ae ]en nástupni ploš ny a zá
chody V Ucelenýc h jed noikach sé daři
piechodoéměchytakdokoMlé ulésnil
a dosáhnoLn ]ejich Velké népro&ó-
nosli, že sedadla mohou §,t sřuoýina
Do celé ološé podlahy vozu áž do bez-
plostředni bl2kosti meziýozových pře

vem póz tivniv iv na n2kou úrděň
vnitiniho hluku má tlakotésóost ve
snaé dokonalé ochrán]t vnitřni proslór
úd před l álo,)Ťni rázy musi býl odslre

nény ly nermerši ótvory. Ťy !šak árG
Eň půsóbi eléklem kličové dirky ]ako
akLstický múslek a po iéi ch zaslepeni
sé nteíiér wzu dókonale zklidni,

Každópádné je polieba vnimat že
na úlóVeň vné]šjho ivn]tiniho hlUku má
v v ne]én voz dlo samotné, aé lowéž
iíkrulduŘ želžnic K€ ia, čjspiš
nekvalitá týáté múže VrEné ov]vnit
hluk zpúsobený ]ždou Wzid a Zi$dni
Mlnam v opatřench pro sniženihl!č-
nósi má nEer dEnostpMh! kol, alé
i drsnost pofch! kolejnic. tédy bou_
šenipdchú koejnc célkově lze kva ts

to! powchu ko a kolei.ic @livnit hla
dinu h]UkU Wzaiovaného ]édoucim
ko e]ovym Wžd ém áž o 15 dB

V dobách mnulých byo za]imáre
pi jizdé z Čěské Kubce do Brodu
nad Lesý pozoroval ne]en panoŘma
oslrého. alé to, iak se po piérézdu
qláhi hFn .P , Česh .]ó N.,Ámska vŮz
náhle zk idni a 2t ši 'íÝ Ýúz pi Iéže
rych osl] ]en na jiné kole] , J Ž nékó ik
lél ze tento markantniózdil oozoíovat
i na kordoróýých tralich V ČF j+lilral
v pwodnim stávu vystřidáná módem,

\^7namný vliv na dosaženi nizké
inlenzly Vlzaiďaného hluku pii jizdé
vozda maii hadké a qéomelricky
dokonale lylovnané koléinicé U&
žené ú pružném podložia s pMcheh
pelivé !!óoušen fi do rď íly (pochc
pile né spou se Zcadl@é hladhrm]
a zcela okouhlými koly vozidla. kGrá
néjsou zdrsňoýiLna bzdou s l tinoýim]
špaliký) Vélhývý am má ] kvaltniýa
ioýáni koleinic (napi eleklrcké odpG
row), ktéé ž nich VýlVáři hómoqenni
nosnik sialé tuhGti T6dióni bezs§ts
ková koej mnUlých lét V}4voiená
nedokonale pó@deným svařovánim
kolejnic télňtém sicé odsťaňu]e d La-

tačni spáry, a é V mislé ýaru je ko er

má ó tuhá a rozhoúpává vúz
z dálších opátř€ni na stÉné

nlEslfuktury ]€ móžno uÝést pružné
ood ožkv na pražcich pod patam
koé]nc a pfužné, čisté a dobie ód
vódnéné ďérkďé ložé k oohcováni
h UkU tež slouži atřavnéni kóléje, kiteré

ie po!ží@no @ městech U 1rarua]owch
trali (péče ó lnjmik wak neni éwou
žáležbsrD a montaž pryžoýich absř
béfu (b.komic) ke stoj]nám kolein c Ťy
maii tenÝž cil ako absorbérv U disků

ko , iedy poh c@át alk produkMný
v€ sn]ku kolckoleinice ato zeiménav
oblolcich Tam, kde kuže]ovitoď ijzd
niho profr u kol neďad W@nat fuzdi]
né u]elé dráhy Vnéišiho a Vn třniho kola
V oblóUcich, doc házi k pod é ným sklu-
zům kol, Ťv WoláVaii 1ožni kmilv drc],
ko i póÉené nepňiemnými piskaýimi
auky, kl,éré qzařU]e jak d sk ko á, tak

: ]: :ii!: i! iin.;i:. :::]::!'

V sou€snosti ie ób!,t{ou souóásli
modemizace želézničnich lrať rózsáúr é
budoýiíi bétonových prothlukoýich
stén, Ťy skutečné na čásli uemi V ókoli
žé]éznice úroveň h ukďé átéže zDú
sóbené ieiim DDwzem oonékud sniži
ae maii řádu né§aliv:
- §to ďěny energ hluku spiš odÉžei

než pohlcu]i, odstinéni óást] ueňi
od h|uku produkovaného že ezn]ci je
vykóupeno aýšen'm inténzity h lku
]inde rcetnévnilinichmosicrrczidel
z oo hled u žákznika žele ce. tedv
cesluji.iho, ]sou Mo stény neádouci,
nebol uroren vn ftiho h uku re wze
zwšUri {podobné ]ako napi jzda

uzavieni lraté siénmi znesnadňuje
jeji údžbu ipiistup áchlanných s|o-
žek pi mimoiádnýóh sitúacich,

- betonové stény nejsou pohedné,
v káriné nepúsobj éstei ck,,
beljonové slěny bÉni cestujicim v pG
h edu do kEiinv i lidém vpii6dévpc
h edu na vák či na krainu Z tEti,

_ Výstavbá prot h uk@ých slén je dr.-
hou,ábinodí ce kore nái( ady na
poiženi iednostlánné prot h ukeé
siény č nizhfuba 20 mil Kčlkm,
Pó ýowáni jé možno uvést, žé

současný ne]novějŠivak píó rychlou
osobni dopíavu na modem žovaných
tratjch rakouský É ljei. pi]jde i s lok&
motiwu na přbližné ]8 mi EUB,iedy
pi áktuá nim klu U ko em 23 KČlEt]F
na zhruba 500 mil. Kč, Pi cé§ďni
rychlósli ] o0 km/h á 70% !!!Ž lj voz -
dél k doDraG vlaku (obéhoÝiL rych ct
70 km/h) je pro w,lvoieni obousňér
ného ]ednóhodinry€lro taktu potřeba
c.a 0,03 vlakóýých náležitosli na k lG
metnžté, tedywz dla a 14 mi Kčlkň:
c = c N/L= c . 2/(Tl . v.)= 50o
2/(1 70)= 14 mi, Kčlkm

c ,, cenavozide pi padajicich na red

zdrelnichich ářiženi 50 50 55 55

ostatrich staveb 55 50 60 55

proslor 55 55 60 60

slďou hlukowu zátěží se rafumi slav h]učnoslj, který VniRl do 31. 12. 2000,
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c.,, cena Wždd pD jeden Vlak.

N/L počá MákŮ pňpadajicich na

]ednotku délky tÉté,

Ťedy a 70 % ceny jednostmné
prolhlukóvé zdi by mohly obémá
směry v iednohodino@m tákfu vozii
€stujici ne]modeméjš Vaky, wáaóují.i
se mimoilné i @lml nizkou ú@niWéi
šihó j úitiniho hluku (koloumw bždy,
pneumalické wpfužéni, tlakotésnost
Skřině i mezi@@ich přechodů, ..),

- protihlúk@é stény pů$bi jén v mislé,
kdé ]$u Wbudoýiny (v chánéných
územích), atiúco wzidla prcjižděii
óé ou sil želeDic. tedv i nechnánéná
územi, opaaeni Uskuieaněná na W-
zdlech pŮsobiplošné. po celé siti,
iada eropských stáLtú in@stryála
a nadáe Mstujé značné proslied_
ky do rákupu novith železničnich
vozidel qrznačujicich se mimo jiné

iižkou hlučno§i, zeiménav íákl.d_
ni doD.ávě, lderá je v sou@snNti
V ČB ze 60 9, méziďárni, je do bú-
doucna neúnosné použivát hlučné
nákladni 6zy a pGilat ie do ahrď či,
LJž jén proto, že káždý rédnoť Vý Wz
s litinď;mi špalikv zd6něnýn kojy
kdi hl!čnost suo@v s ožéné z wzů
s h adhimi koly, ieboi WdáÝiL pňb] žné
ósmkrát wšši aku§lický výkon néž
klidnéji iedouci Vozy s h adkýn koly,

, životn€t žee iónich @zide ré
katši než žirctnosl že eznični inlE-
stfuklury U @zidé proto probéhne
náhráda a nfui, méné h Učná (n2ká

úrMň h úku je U nďith @idd pďÉ
no6tiwp!^á]icire áko@) v podstatre
kal§m obdobi, než prc]dou obnMu
G@hny Ýáé To je zeiména pňpád

ČR, kdé přestánoď parku Wzidelijž
Vyáduje jeho relňi n nou obménu

Požadavlry zákonů

P.d _A ákóna č 256/2000 sb,
§ 30 jé Mastnik dáhy pďinen techn e
kými. órgďiačnimi á dalšimi opálie,
nim zaistil, aby hluk Ý chránéný.h
pGtorech nepřekačryál hygienické
l mity Ťý,lo Lim i§/ definu]e naiižéni vlády
č 143/2006 (V z tabu ká), sled@nou
@ličinou ]ě eklimlentni hLadina akus
li.kehoiah!A(l-*.Ť) Jé lo hladina
inteq@ané efu khvn, hódnob/ á[ustic-
kého láku a uÉlé obdóbi (denni

dobaod 6 do 22 hodin, nočnidoba od
22 do 6 hodin) Tato hodnola je obÉ
zeň céLkové enérgie h Ukďé záléže,
résp, středniho mémého akuďického

Zaleži tedy nejen na hlad né akuš
ii.k.,Áhó tLaku A, kterou V daném misté
chráněného plosloru způsobuje prů_

]ezd vlaku ae jna Úhln.é dóbějejiho
působeni (doba píůjezdu vlak!, počél
V akÚ) re s edMném obdobi (16 hodin
dennidoba, Ésp a hod n noČnidoby),
Ekvvalentni hladinaákust]ckého ťáku
A(L*-r| iefu nkc mnoha píóménn*h,
e.;V niréna lerenn konlioUraci (odra-

;enia pohlcŇinih|uku) z ry:é ltEi,
lélního pohledu ZáJeži na:
_ akUstickéú Výkonu vaku, kteý je

slóžen z akusiických výkonů ]elró jéd

rcnivý.h Wide (tyisu zp@id a, iedý

ict!.6iÉd 
^r,,.^Grlw@l -""

2oo9 ý žst. Batislav+Petžalka.

mimo oblaď nizkých rych|osli. ovliF
nényrejmďa hLukém Éléni jež ziť]si
nadBnó§i pMhu ko a koeincana
třeti mocnině .ychlosli jizdy ýaku).
wdáenosti pozoWatele od zdrcjé
h Uk!, tedy od osy koleje (akust cký
ťák k e§i s pruni áž druhou mocninoU
wdálenóďi á to podle póměru dé]ky
!,],aku kU této Eda enGti zda ru zdój
hluku přiňkďý či spiše bodový cha

_ dobé píůiezdu MakU podé p.zor@a-
té é, lderá lcte s délkou Vlakú a kleg

počfu vak: ktéré za s édováné
óbdobi denni(6 22) člnočnidoby

Ve srem dúdedk! je iedy p@ €Lkoď
élaWentni h]adiny akustického tLaku

A (l-.- Ť) @áodUicim parámel€m
logaiiíús su. nU akumckého ýr[G
nu @zidla, intenzty dopaňiho toku
(Vozidel/h), druhé mócniny rychlGli
jízdyr}{h]oď a €dpóké hodnoiy wdá
lenosti chniněnéhó mlsia od os] ko ejé.
Pó úp nosl je poťebné ptipomenoln
že podle sménice 2aa2/49/Ec jé
n!!i laké poúžiýjňo hodnoceni typ!
LDVN, ozlišujicí denni @@mi a nočni

BetonóVá prol hluková slěna ]e
spiše pmiýnim nežaktúim prot hlukc
vým ópaťenim, nebot většinu energie
hluku odlái a jen menši člj6t pohlcuje
ZjLsadnéjšim opatřénim je snižoýini
akusi ckeho výkonu. Ťomu nép@h}tJně
př]spiýá modérňlzac. tíali. Již wpG
menutý piin€ sďMného dobře od
mdněn_Áhó a stábil.iho slodku. kva it-

niho ýršk! s pfub!'n §ěn{ďim ožem,
s pfužné Upeměnimj ko einicemi s hlaď
hrm a Wným Wbroušeným pówcheň
ná ifteMnu hluku múže posldLt každý
cesfujicí jedoUciv akem po koňdo@ich
tralich, na k@ďch se stňda]i moderni
zownéá onrcdni úséky Napiiklad jak

s z Kolina ž do ÚVal pří]--ňré lichý
vůz zméni V kánďickém lese na népii_

pDio sé nékleři óbwalelé Žiiói
v chnjLnéných oblastech pod vuji tomú,
že je k tak !5]datnému zklidnéni želez-
nióé rešé ordinejna p@l hlukei sléna
N ékle ři ji vitaji, j ným vadi, Předmélem
kíit ky jsu zpreidjá jeji oplické v]asl
noďi, je n@hledná, bráni píúhledu

a ěst ňU]e s unsni ýit. Je pDto potř*
ba hlědat i jiné césty k naplnéni hlukř

Je potřebné přidat k ]iž pleid+
ným akiivnim prot]hjukďim opatřénim
na stíaně infrastruktury i aktivni póti
hllko@ opaiřeni na ,rř.ně úžld.l
Je to povinnosli, klerou stanovi zákon.
V zákoné o dáhách ó, 266/]994 sb.
je V § 49b @déno žé dopravce ré
pov]nen pr@zďat diťnj dopravu na
drre. ldenjL ]e souóásli mpského
želeDičniho švslém!, pouze dnÝním
Vozidlem, ktélé splňU]e technické sp*
cif ka@ po intéropeÉb litu

Mězi téchn cké specilikace pro
interooerábilltu. které ]iž byy wdáíry
a které iiž jsoú ve Ňech zemich Ev-
ropského společénstvi píávné zjwné,
je Ts] Nobé (hluk), Ta m mo jné sta-
nďimezni ú@eň hlučnGti přdíí
irějícich 6rld.l Jde ó ekv!@entni
hládinu akuslického tlaku A měřenou
po dobu p ój zderu (|Áo. TJ re u dále
no§i 7 5 m od osv kolěié pň Ďthlo€l
a0 km/h, Piedépsané llm]ty se podlé

rypu wždd poitybuji v ó^ahu a0 u
a5 dB(A), TVlo hodno! r$u stanoveny
poňémé přisné, vozidla s bzdénim
litinďýn špálils/ pů$bícimi m obwdu
ko je neisóU $hopna spLnl, Přitom
jde pouze o pMi stupeň, 4 desei lét
má dojil k dalšimu zpřisněnilimitů o 2
až 5 dB (podle lyp! rcz dé ), Hodnoly
Wedené V Tsl Noi* se ýÁahuji na
nďá @idla, a e v témže dokumenfu ré
též Mdenó že je nuho př jmoú opal
ř.]ní vé ýlahu ke staEicim! oark!
ko e]ryiah bz del, aby se v lozumném
€svém ýihledu dosáhlo znatelného
snženi wimané hladiny hluku

s védomim téchlo skUlečnosti a po
žadavkú ákonů á přédpisú ré k úVae.
zda je optmáni nadále ien piizpús}
hru2t iňflášlíutduru želeniónich irati
AtaÉlým neintercpeíáb lnim rcždlúm
aapenžesťifu Ésp EU stáGtd€hé
prólih UkBé s€r,y Ťedy b!d@l siavby,
kieré mají délši živótnosl néž Wzidla
(zeiména než ie zbýkovjL žvotrrNt již

nyni přestaíiých @rdeD, EÍgkliwé]ši
a peGpektivněiŠi j€ zé sLitnich i evrop-
skich zdoiú le podpoih obnďu
p.rku widd z. intéřopeřbilni,
tedy podslatně méné hl!čná přechód

dóparcŮ na výhÉd.i použiwni intéG
pérabilnich Wžddje (nejen z pohledu
h učnost ) zé slřednédobého h ed ska
existenčni nutnosti, a prclo sloji a to

snímék: Michal Póňd

lento proces urychlil pň ďiďenci ral-
ného prográmu na sniženi hlučnosti
Wzidel lze po omezeni hluku na rczUř
né doseitelnou mifu očekávat uÉjtou
VslřicnBt oíqánu ochrany veéného
zdBi Dň wdáni časvě omezéného
pMleni na prMzdáni dnjúry pék&
čuiici hyg enické limily Vé smysl! § 32
ákona č.25312000 sb

Jisiě isoú mista (napi V okoli
némocnic) kde bude nLrno podél
že eznicě prolihlUkoG stěny budoát,
Je však potřebné se na ně di!á jako

na kBini prosti]edék. použiváný až po

Wčéípáňi Éech možnGti na slrané
Wrde kolej@ého !ože, nikolViako É
ák ádni iešeni izóLujici hlučnou že ez-

Fyziojogie č]ovéka ]e poňérné slG
žá z ni wo ývaiicí poťeby c*rujiciho
ahmuji pomémě dóš rťEných oblasli
iechniký a á$dnin zpúsobem ovliÝňuii

konďrukc kolei@r§h Widel, PráVé
důslednim respekryánim poáda!,ld
lidského ié á a lidské dušé s soudobá
modemi ko]éjwá rczidla di eir;hě
odl šlji od kolejNiŤh vožidél končjpG
Éných V mjnulosti. Takoiésné skřiné,
k imaliMé prcslory Ékúore telety,
.l.konáé ódhlučněni óslutni óistota
á dalši pruky s s€ y nuhoďi, Polřéby
č ryéká je nutné zná, @Uňél jim a V},

hoiět jiň, Béz respeKováni tétó sku
tečnosti by se miiardy iNesl(rwé do
ah@ini a r(mie Mpsk ch želéznic

velmi Diinosným zpúsobem zs&
huje do déni na železnicich Ewopská
Unle a Ý náMost] na ni i legislátiýá
Čéské repUbliky, kierá čini zásady mc
démich vozidél právné ávdným
Požadavky techn chi.h specifkaci
po interoperab lilu isou pounné neien
po n@á wz dla, ale i pro tá modemi
zdaná o technických smémicich pro
intéDpeÉbilifu a jejich pozitiÝnim MlvU

M fur želéúičnidop6y bude pojeď
roiÉt přiŠli p.k.aČ@áni tohoto senáu.

F€kóusko relmi podporuje železnični dop6w a poto též usiluje o minimalizci iejich néqatiwich v ivů na oko i kromé

Doád&tůnan6kodnoď*haa.ami.imunodRápumuiýa]inýchlátékjdeiéžodcaženicone]nžšiúéjšihlučn.sti
-,iJ.i v*.r,n..t ' , tr," 
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