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1 Úvod
Tramvajová doprava je v České republice neodmyslitelnou součástí veřejné hromadné
dopravy. Je to jeden z nejekologičtějších a nejkapacitnějších druhů hromadné dopravy. Při
jejím provozování však vznikají negativní jevy, a to hluk a vibrace, které škodí lidskému
zdraví a mají negativní dopad i na stavby v okolí tramvajových tratí, což je zvláště
problematické ve všech obydlených oblastech, ale také v historických jádrech měst, která jsou
mnohdy prohlášena za kulturní památky. Způsobů, jak snížit tyto emise, je celá řada.
Výrobci tramvajových vozidel se neustále snaží zlepšovat konstrukci skříní, pojezdů a pohonů
vozidel tak, aby produkovala při provozu co nejmenší hluk. Značné rezervy ve snižování
hlukových emisí jsou však i v konstrukci samotných tramvajových tratí. Při rekonstrukcích a
novostavbách tramvajových tratí jde totiž jít cestou využití odluhčňovacích prvků a
konstrukcí, jež mají příznivý dopad na snížení emisí hluku.
Následující práce se proto věnuje tramvajovým tratím a jejich odhlučnění. Jsou zde
popsány jednotlivé konstrukční prvky tramvajových tratí, základní konstrukce tramvajových
tratí v ČR a prvky, kterými lze emise hluku snížit.

2 Kolejnice
Kolejnice nese a vede železniční kolo a přenáší tlaky a dynamické rázy na kolejnicové
podpory. U tramvajových tratí slouží rovněž k zpětnému vedení elektrického proudu do
měníren. Vyrábí se z nízkolegované oceli válcováním z ingotu nebo kontinuálním litím a
následným válcováním. Pro tramvajové tratě se používají kolejnice širokopatní (vignolové),
stojinové žlábkové nebo blokové žlábkové. Kolejnice se dodávají v různých délkách,
nejčastěji 20 a 25 metrů. Nejpoužívanější profily kolejnic na tramvajových tratích v ČR jsou
na obrázku.

Obr. 1 – Vybrané profily kolejnic používané v ČR [7]

Při stavbě kolejového svršku se šroubovanými styky (spojení kolejnic spojkami) je
nutno brát zřetel na správnou vzdálenost konců jednotlivých kolejnic od sebe, aby byl ve
styku vytvořen prostor pro jejich tepelnou dilataci. Při změnách teploty totiž dochází
k deformacím geometrie koleje. Pro zaručení dostatečné elektrické vodivosti kolejnic, coby
zpětného vedení, se kolejnice v místě styku spojují vodivou měděnou propojkou. Kolejnicové
styky patří při jízdě kolejového vozidla k nejnamáhanějším částem kolejového svršku.
Kolejnicové styky rozdělujeme na:
vstřícné
vystřídané
neuspořádané
Podle umístění pražců pod kolejnicí dělíme styky na:
převislé
podporované s můstkovou deskou
podporované s podkladnicemi
Většina dopravních podniků v ČR na svých tramvajových tratích zřizuje
tzv. bezstykovou kolej. Bezstyková kolej je taková kolej, u které jsou kolejnice ve stycích
svařeny v jeden celek. Bezstyková kolej vykazuje velmi dobré vodivé vlastnosti, snižuje
opotřebení kolejnic v místech styků, snižuje opotřebení pojezdu kolejového vozidla,
poskytuje mnohem lepší komfort jízdy pro kolejové vozidlo oproti trati se
šroubovanými kolejnicovými styky a při průjezdu kolejového vozidla po správně
provedených svařených stycích vykazuje nižší hlučnost. Nevýhodou bezstykové koleje je
zvýšený příčný a podélný odpor v koleji při změnách teplot. Pro umožnění dilatace
bezstykové kolejnice se zřizují dilatační styky. Dilatační styky se rovněž zřizují v místech
propojení odlišných profilů kolejnic a poblíž mostních objektů.

Svařování kolejnic ve stycích se provádí aluminotermickým svařováním, svařováním
elektrickým obloukem, případně odtavovacím svařováním.

Obr č. 2 – Šroubovaný kolejnicový styk s vodivou propojkou

Obr č. 3 – Dilatační styk

3 Rozchodnice
Rochodnice byly běžné na tramvajových tratích stavěných v první polovině 20. století,
kdy konstrukce tramvajové trati neudržovala v těžkých provozních podmínkách rozchod
kolejí dostatečně dlouhou dobu. Dnes se jimi osazují tramvajové tratě spíše sporadicky,
můžeme je nalézt zejména v kolejových rozvětveních a atypických kolejových konstrukcích.
Vyrábí se z ocelové kulatiny nebo pásoviny, ke kolejnicím jsou přišroubovány.
4 Upevnění kolejnic
Kolejnice se k pražci upevňují pomocí pevného či pružného upevnění. Upevnění
dělíme na přímé (kolejnice je upevněna přímo k pražci vrtulí nebo hřebem) a nepřímé,
podkladnicové a bezpodkladnicové, pružné a pevné.
4.1 Pevné upevnění
Nejrozšířenější varianta pevného upevnění kolejnic v ČR je s využitím žebrové
podkladnice, která je k pražci upevněna vrtulemi R1 s dvojitými pružnými kroužky. Plocha

pro kolejnici na podkladnici je dle zvoleného typu pražce vodorovná nebo s úklonem.
Kolejnice je k podkladnici upevněna zvonovitými svěrkami, svěrkovým šroubem a maticí
s dvojitým pružným kroužkem.
Méně častější varianta pevného upevnění je pomocí rozponových podkladnic, které
jsou k pražci upevněny vrtulemi R1 s dvojitými pružnými kroužky, ke kolejnici malou a
velkou svěrkou, svěrkovým šroubem a maticí s dvojitým pružným kroužkem. Předností
tohoto typu pevného upevnění je možnost úpravy rozchodu koleje.
U obou popsaných typů pevného upevnění platí, že se při použití betonového pražce
vkládá mezi podkladnici a pražec podložka z polyetylenu.

Obr č. 4 – Pevné upevnění s žebrovou podkladnicí

Obr č. 5 – Pevné upevnění s rozponovou podkladnicí

4.2 Pružné upevnění
Se stupňujícími se požadavky na odpor kolejnice proti podélnému posunu, snížení
vibrací a dynamických rázů při průjezdu kolejového vozidla, rychlejší montáž a nižší nároky
na údržbu bylo vyvinuto pružné upevnění kolejnic. Pružné upevnění rovněž snižuje
pravděpodobnost vzniku vlnek na hlavě kolejnice. V současnosti je na trhu několik typů
pružného upevnění. Mezi nejčastěji používané pružné upevnění na tramvajových tratích v ČR
patří pružné upevnění s využitím svěrek Vossloh a Pandrol.

Upevnění kolejnic svěrkami Vossloh Skl 14 je koncipováno jako bezpodkladnicové
upevnění kolejnic. Mezi pražec a kolejnici je vkládána pryžová podložka. Kolejnice je
k pražci upevněna svěrkou Skl 14, která je k pražci upevněna vrtulí R1 s podložkou Uls 7 a je
podložena vodící vložkou.
Upevnění kolejnic svěrkami Vossloh Skl 12 je koncipováno jako podkladnicové.
Podkladnice je k pražci upevněna vrtulemi R1 s dvojitým pružným kroužkem a kolejnice je
k podkladnici upevněna svěrkou Skl 12 se šroubem, podložkou Uls 6 a maticí.
Upevnění kolejnic svěrkami Pandrol Fastclip je koncipováno jako bezpodkladnicové.
Mezi pražec a kolejnici se vkládá pryžová podložka, kolejnice je k pražci upevněna kotvou
Fastclip a pružnou sponou.
Upevnění kolejnic svěrkami Pandrol K-LOCK je koncipováno jako podkladnicové.
Podkladnice je k pražci upevněna vrtulemi R1 s dvojitým pružným kroužkem. Kolejnice je
k podkladnici upevněna sponou K-LOCK.

Obr č. 6 – Pružné upevnění se svěrkou Vossloh Skl 14

Obr č. 7 – Pružné upevnění se svěrkou Pandrol K-LOCK

5 Pražce
Na tramvajových tratích můžeme nalézt pražce dřevěné, betonové a ocelové.

5.1 Dřevěné pražce

Dřevěné pražce se vyrábí z měkkého i tvrdého dřeva. Na čelech se opatřují
protištěpnými destičkami. Pro zvýšení životnosti se impregnují dehtovými oleji. Označují se
hřebem, z kterého lze vyčíst druh dřeva a konkrétní technologický postup impregnace pražce.
Mezi hlavní nevýhody dřevěných pražců patří:
špatná držebnost upevnění kolejnice po několika letech provozu
nedostatek kvalitního dřeva vhodného pro výrobu pražců
nižší příčný a podélný odpor v kolejovém loži oproti pražcům betonovým
nutnost použití podkladnicového upevnění.
Naopak výhodou jsou:
nizká hmotnost a nizká výška
(proto jsou používány na tramvajových tratích vedoucích po mostních objektech).
možnosti délkové variability (vyhýbky, atypické kolejové konstrukce).
5.2 Betonové pražce

Betonové pražce pro tramvajové tratě se vyrábí z předpjatého betonu. Do betonových
pražců jsou montovány hmoždinky pro uchycení vrtulí.
Jejich výhody jsou:
vysoká hmotnost
(oproti dřevěným pražcům vyšší odpor proti posunu ve štěrkovém loži)
dlouhá životnost
dobrá držebnost upevňovadel
.
Betonové pražce jsou výrobci nabízeny v široké škále typů. Pro tramvajové tratě lze
použít železniční i tramvajové typy betonových pražců. V současnosti je hlavní vyráběnou
typovou řadou betonových pražců pro tramvajové tratě řada TB 90 v několika variantách pro
různé typy kolejnic a různé systémy jejich upevnění.
5.3 Ocelové pražce

Ocelové pražce ve tvaru Y se vyrábí z válcovaných profilů. Jejich hlavní předností je
vyšší odpor proti příčnému a podélnému posunu v kolejovém loži, při dobré antikorozní
úpravě také dlouhá životnost. Nevýhodami jsou špatné izolační vlastnosti (kolejnice se nedá
dokonale odizolovat od ocelového pražce) a vyšší výrobní náklady. Ocelové pražce se na
tramvajových tratích v ČR používají jen výjimečně.
6 Navrhování tramvajových tratí
Těleso tramvajové trati je tvořeno svrškem tramvajové trati a spodkem tramvajové
trati. Do svršku trati spadá podklad tramvajové trati, konstrukce koleje a kryt tramvajové trati,
případně betonové panely tvořící kolejnicové podpory. Spodkem rozumíme zemní pláň, která
může zahrnovat i odvodnění trati.

Tramvajové tratě se v centrech měst zpravidla staví souběžně se silničními
komunikacemi, kdy mají sdružené zemní těleso. Tramvajové tratě na samostatném zemním
tělese mají těleso vybudované jen pro tramvajovou trať. V dnešní době se téměř výhradně
staví tramvajové tratě dvoukolejné, v ČR však ještě můžeme nalézt úseky jednokolejných
tramvajových tratí s vyhýbnami.
U jednotlivých konstrukčních vrstev z nestmelených materiálů a u pláně tramvajové
trati se sleduje míra zhutnění a určuje se model přetvárnosti podle normy ČSN 72 1015.

6.1 Konstrukce tramvajové trati na příčných pražcích

Upravená zemní pláň je pokryta vrstvou štěrkopísku a zakryta separační geotextilií, na
níž jsou kladeny vrstvy štěrku různých frakcí (frakce 32/63 a frakce 16/32 na vyrovnání),
které jsou zhutňovány. Na zhutněný štěrk je pokládán kolejový rošt, prostory mezi pražci jsou
dosypány štěrkem a kolej je vyrektifikována podbíječkou do požadované nivelety.
Tato konstrukce umožňuje maximální unifikaci s železničním svrškem, což přináší
výhodu v podobě možnosti použití stejných prvků a použití železniční strojní mechanizace
pro údržbu tratí (pokud jde o otevřený svršek bez krytu). Výhodou je poměrně velký počet
možností, jak provést kryt tratě, a to jak z estetického hlediska, tak z hlediska funkčního
(pojíždění tramvajové tratě silniční dopravou). Pro tento typ tratí existuje široká škála
odhlučňovacích prvků.
Hlavní přednosti trati na příčných pražcích s otevřeným svrškem jsou:
relativně nízké náklady na realizaci
možnost vysokého stupně mechanizace při stavbě
při použití kolejnic bez žlábku delší životnost kolejnic
nízké náklady na údržbu
při správném stavebním provedení a dobré údržbě poměrně dlouhá životnost
možnost rychlé úpravy narušené geometrie koleje strojní podbíječkou
Tramvajovou trať na příčných pražcích lze nechat bez krytu (otevřený svršek), což je
příznivé pro případnou údržbu koleje, nebo zakrýt krytem. Krytů tramvajových tratí existuje
celá řada. V ČR se můžeme setkat s dlážděným krytem trati, krytem tvořeným
železobetonovými panely, štěrkem dosypaným po úroveň hlavy kolejnice, betonovým krytem,
asfaltovým krytem, vegetačním krytem a krytem z pryžových výlisků nebo železobetonových
panelů s pryžovou vrstvou.

Obr č. 8 – Kryt tramvajové trati železobetonovými panely

6.2 Konstrukce tramvajové trati na panelech BKV

Panely z předpjatého železobetonu s ocelovými žlaby pro blokovou kolejnici se
pokládají na živičnou vrstvu. Do žlabů pro kolejnice se vkládá pryžový podkladní pás, na
který se ukládají blokové kolejnice B1. Do vzniklé spáry mezi panelem a kolejnicí jsou
zatlačovány podélné pryžové pásy, které zamezují bočnímu posunu. Tato konstrukce byla
vyvinuta na počátku sedmdesátých let v Dopravním podniku města Budapešti (Budapesti
közlekedési vállalat).
Cílem autorů bylo zejména:
zvýšit podíl mechanizace při novostavbách a rekonstrukcích tramvajových tratí
zkrátit čas nutný pro realizaci stavby
snížit objem zemních prací
snížit množství potřebné oceli
(využití blokových kolejnic, omezení používání drobného kolejiva)
rovnoměrné zatížení podloží při průjezdu kolejového vozidla.
Při realizaci svršku BKV je nutno důsledně dbát na správnou niveletu živičného
podkladu tak, aby bylo zamezeno pronikání srážkové vody pod panel (panel celou svou
plochou nedotýká podkladu).
Tramvajové tratě tohoto typu jsou na území ČR nejvíce rozšířeny v Praze a v Plzni,
v modifikaci pro splítku rozchodů 1435mm a 1000mm v Liberci.
Předpoklady vkládané do panelů BKV se během provozu nenaplnily. Z důvodu
špatného odvodnění trati docházelo po prvních letech provozu ke korozi ocelových žlabů.
Pryžové prvky poměrně rychle ztrácejí své původní vlastnosti a trhají se, čímž se narušuje
geometrie koleje. Špatné držení přesné geometrie koleje podélnými pražovým pásy způsobuje
rychlé opotřebení blokových kolejnic (zvláště v obloucích). Při poruše geometrické polohy
koleje často dochází k lomům kolejnic, při opravách těchto lomů se ničí pryžový podkladní
pás. Oproti klasické konstrukci tramvajové tratě je nevýhodou rovněž vyšší hlučnost.
Z důvodu neexistující dilatace kolejnic při změnách teplot často dochází k vzdouvání
kolejnic, což způsobuje provozní problémy. Dnes se z těchto důvodů od budování
tramvajových tratí na panelech BKV upouští.

6.3 Konstrukce tramvajové trati na velkoplošných panelech LRB

Tato konstrukce se v ČR realizovala pouze v síti tratí Dopravního podniku Praha.
Panely LRB jsou železobetonové prefabrikáty s hlubokými žlaby, které umožňují instalaci
stojinové žlábkové kolejnice. Kolejnice může být před usazením do žlabu obalena tlumicími
elastomerovými profily. Jako zálivku se lze použít polyuretanovou hmotu, která tlumí vibrace
a zároveň zabraňuje šíření bludných proudů.
Výhody této konstrukce jsou:
zkrácení doby výstavby trati
možnost odhlučnění kolejnic elastomerovými profily a odhlučňovací zálivkou
dlouhá životnost při použití v silně namáhaných místech
(např. úrovňové křížení se silniční komunikací)
Nevýhody této konstrukce jsou:
obtížná manipulace a přeprava
komplikovaná pokládka vyžadující maximální technologickou kázeň
(uložení do správné nivelety)
obtížná maniuplace v případě nutnosti oprav inženýrských sítí vedoucích pod
tramvajovou tratí

Obr č. 9 – Pokládka velkoplošných panelů LRB

6.4 Konstrukce tramvajové trati na velkoplošných panelech VÚIS

Na živičnou vrstvu, případně zhutněnou vrstvu štěrku s geotextilií se pokládají
železobetonové panely VÚIS. Panely VÚIS jsou opatřeny párem důlních kolejnic, mezi tyto
kolejnice je zasunut šroub, který drží upevnění kolejnice. Na panely VÚIS se kladou
širokopatní žlábkové kolejnice podložené podkladním pryžovým pásem. Výhodou tohoto
konstrukčního řešení oproti panelům BKV jsou možnost provedení krytu trati
(i s odhlučňovacími prvky) a použití stojinových žlábkových kolejnic. Tato konstrukce trati
pochází z Výzkumného ústavu inženýrskýh staveb, proto se označuje zkratkou VÚIS.

6.5 Konstrukce tramvajové trati s pevnou jízdní dráhou

Do této skupiny spadá celá řada vzájemně odlišných konstrukčních řešení trati. Tyto
konstrukce tramvajové trati omezují přenos vibrací a hlukových emisí do okolí. Jejich
nevýhodou je vyšší finanční náročnost na jejich realizaci, požadavky na důsledné dodržování
technologické kázně při stavbě a v případě nutnosti manipulace s inženýrskými sítěmi
vedoucími pod tělesem tramvajové trati velmi problémová regenreace demontovaného úseku
do původní kvality. Kryt trati se zřizuje v závislosti na místních podmínkách (požadavky na
estetické řešení, pojíždění trati silniční dopravou, aj.). Upevnění kolejnic k pevné jízdní dráze
je klasické pevné či pružné, vyskytuje se však i upevnění Vossloh W-TRAM, které je tvořeno
plastovou podkladnicí Vossloh ATPAX, pružnou svěrkou a vrtulí Ss36.
Na vrstvě štěrkopísku je vybetonována betonová deska, která se osazuje širokopatními
žlábkovými kolejnicemi, které se obalují elastomerovými profily. V betonové desce jsou před
uložením kolejnice vyvrtány otvory pro hmoždinky, jež slouží k upevnění kotevních šroubů
kolejnice. Pata kolejnice je podlévána betonovou maltou. Tato konstrukce tramvajové trati
omezuje přenos vibrací do okolí a emise hluku při průjezdu kolejového vozidla jsou nižší
v porovnání s jinými konstrukcemi tratí.
Jinou variantou pevné jízdní dráhy je opět betonová deska, kterou po straně sousedící
s přilehlou silniční komunikací lemují betonové prefabriktáy průřezu L. V betonové desce
jsou již při betonáži připraveny otvory, do kterých se umisťují pražce. Na pražce se montují
kolejnice a po srovnání kolejí do požadované nivelety jsou pražce zabetonovány.

Obr č. 10 – Tramvajová trať s pevnou jízdní dráhou

7 Vyhýbky a atypické kolejové konstrukce
Vyhýbkou označujeme kolejovou konstrukci umožňující přejezd kolejového vozidla
z jedné koleje na druhou bez přerušení jízdy. Vyhýbky na tramvajových tratích se svou
konstrukcí liší od železničních vyhýbek. Konstrukce tramvajových vyhýbek je limitována
omezenými prostorovými možnostmi a také požadavkem na malý poloměr oblouku.
Základní části vyhýbky jsou:
vnější kolejnice
srdcovka

přestavník
jazyky
Jazyky mohou být klínové či pérové, vždy jsou zakončeny hrotem. Podle častějšího směru
pojíždění vyhýbky rozdělujeme vyhýbky na
rozjezdové (pojížděné častěji proti hrotu)
sjezdové (pojížděné častěji po hrotu)
Existují i jednojazykové vyhýbky, které se používají v méně frekventovaných
koejových rozvětveních, případně ve sjezdových vyhýbkách. Mají nižší výrobní náklady a
jejich údržba je levnější v porovnání s klasickými vyhýbkami.
Přestavníky vyhýbek jsou mechanické, elektromagnetické nebo elektrohydraulické.
Vyhýbky se přestavují manuálně (stavěcím klíčem), trolejovým kontaktem (vyhýbkové relé)
nebo rádiovým signálem (bezkontaktní stavění vyhýbek na povel řidiče nebo palubního
počítače).
Vyhýbka jednoduchá: vyhýbka, rozdělující kolej do dvou směrů, zpravidla rovně a do
odbočky. Do této kategorie lze zařadit i vyhýbku symetrickou, která rozděluje kolej do levé
odbočky a pravé odbočky.
Vyhýbka rozřazovací: vyhýbka, po níž následuje kolejová splítka umožňující zastavení
jednoho tramvajového vlaku mezi vyhýbkou a návěstidlem SSZ, dělící se posléze na dvě
samostatné koleje. Předností tohoto typu je zrychlení tramvajového provozu v křižovatkách.
První souprava si před rozřazovací vyhýbkou přestaví směr vyhýbky a zastaví celou svou
délkou v úseku kolejové splítky (ve vyčkávacím dopravním prostoru), což nenutí čekat
následující soupravě na možnost přestavení vyhýbky do požadovaného směru. U klasických
vyhýbek je totiž častým nebezpečím přestavení vyhýbky druhou soupravou v době, kdy první
souprava projíždí po této vyhýbce, čímž dojde k vykolejení první soupravy.
Vyhýbka křižovatková: na tramvajových tratích na území ČR se tento typ vyskytoval pouze
ojediněle v 20.století. Instaluje se zejména v situacích, kde prostorové možnosti neumožňují
instalaci několika vyhýbek.
Vyhýbka trojcestná: tento typ umožňuje jízdu kolejového vozidla z jedné koleje do tří
směrů. V současnosti se v ČR nepoužívá.
Vyhýbka povrchová (Californien): jedná se o kolejovou konstrukci z blokových kolejnic,
využívá se jako provizorní kolejová spojka.

Obr č. 11 – Symetrická vyhýbka s mechanickým přestavníkem

V zimních měsících dochází k zanášení prostoru mezi kolejnicí a jazykem sněhem a
ledovými zmrazky, což znemožňuje dokonalé přilnutí jazyka ke kolejnici. Proto se vyhýbky
osazují elektrickým vytápěním. Zapínání a vypínání vytápění jednotlivých vyhýbek v síti
tramvajových tratí se řídí buď dálkově z příslušného místa (dispečink dopravního podniku),
nebo automaticky čidlem nastaveným na určitou teplotu, situovaným v blízkosti vyhýbky.
Kolejová splítka: jde o situaci, kdy jsou průjezdné průžezy dvou kolejí kolizní. Kolejové
splítky jsou charkateristické pro stísněné prostorové podmínky, ve kterých není možné vést
dvoukolejnou trať o průjezdném průřezu pro ni nutným.
Úrovňové křížení s jinou tratí: úrovňově se mohou křížit tramvajové tratě nebo tramvajová
trať s železniční tratí či železniční vlečkou.
Zhlaví vozoven: bývá většinou tvořeno velkým počtem jednoduchých vyhýbek. Pokud jsou
prostorové možnosti omezené, dochází ke křížení kolejí sbíhajících se v matečnou kolej
kolejového zhlaví.
8 Odvodnění
Každou trať je nutno řádně odvodnit, aby nedocházelo k poruchám v podloží trati a ve
štěrkovém loži. U tramvajových tratí s krytem (kromě zatravněného svršku) je srážková voda
sváděna do žlábků kolejnic, odkud je odvádněna otvory ve žlábcích do odvodňovacích skříní
a potrubím do kanalizace.
V případě tramvajových tratí s otevřeným svrškem se srážková voda odvádí drenážími
rýhami, kam je voda odvedena vyspádovanou zemní plání. Drenážní rýhy jsou vystlány
geotextilií, na kterou se pokládají drenážní trubky obsypané kamenivem. Trubky opět ústí do
kanalizace.
U tramvajových tratí budovaných na vlastním tělese se (zvláště v extravilánu) je voda
odváděna příkopy, které jsou podle potřeby vyplněny příkopovými tvárnicemi.
Odvodňovány jsou i vyhýbky, u kterých je zpravidla voda odváděna z
přestavníkové skříňě.

9 Hluk a vibrace
Při provozu kolejových vozidel vzniká hluk. Hlukem rozumíme zvuk, jehož působení
na lidské zdraví je negativní. Hluk je charakterizován akustickým tlakem a frekvencí. Vznik
tohoto hluku je zapříčiněn zejména valením kola kolejového vozidla o kolejnici, nerovnostmi
a vadami kolejnic, rázy při jízdě po kolejnicových stycích a kříženích, třením kola o kolejnici
v oblouku, odlišností jednotlivých vrstev v konstrukci tramvajové trati, aj. K negativním
emisím řadíme i vibrace, které poškozují blízké stavby.
Maximální dovolená zátěž hlukem a vibracemi je stanovena nařízením vlády
č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Dluhodobé vystavování lidského organismu zvýšenému hluku má dopad na
zdravotní stav. Zvyšuje se především riziko infarktu (zvýšení tepu, krevního tlaku, stažení
cév), nedostatku potřebných minerálů a člověk často trpí stavy úzkosti, depresemi a snížené
pozornosti. Hluk rovněž ovlivňuje kvalitu spánku, může také dojít k degradaci sluchových
orgánů. Všeobecně se nedoporučuje vystavovat se dluhodobě hluku o akustickém tlaku
větším než sedmdesát decibelů.
10 Konstrukční prvky a technologie snižující hluk a vibrace tramvajových tratí
Existuje celá řada prvků tramvajových tratí, díky nimž je reálné dosáhnout
nezanedbatelného snížení emisí škodlivého hluku. Existující i technologie, které sice spadají
pod údržbu tratí, ale mají rovněž nezanedbatelný podíl na snížení hlukových emisí.
Všeobecně lze však říci, že dobře udržovaná trať, u níž se nevyskytují poruchy geometrické
polohy koleje a poruchy v podloží trati, produkuje méně hluku než trať ve špatném
technickém stavu a se stavebními vadami.
Snížit zátěž hlukem a vibracemi z tramvajových tratí na člověka lze i samotnou
konstrukcí budov, používáním pohltivých nebo absorpčních materiálů při stavbě budov,
montáží plastových oken, aj.
U následujících prvků a technologií je pro bližší představu uvedeno dosažené snížení
akustického tlaku či vibrací.
10.1 Broušení kolejnic

Vlivem dynamických rázů při provozu, špatného materiálu při výrobě a smykovému
tření dochází na kolejnicích k různým vadám, které mohou negativně ovlivnit hladinu hluku
způsobovanou při průjezdu kolejového vozidla.
Na tramvajových tratích se nejčastěji setkáme s těmito vadami:
Vlnky
Válcovací otřepky
Odlupování

Obr č. 12 – Hlava kolejnice s válcovacími otřepky a nepravidelnými vlnkami

Obr č. 13 – Hlava kolejnice s příčnými vlnkami

Tyto vady lze účinně eliminovat broušením kolejnic. Pravidelné broušení kolejnic
rovněž vede k předcházení jejich vzniku. Údržbové broušení kolejnic ručními bruskami bylo
standardem v mnohých provozech již na počátku minulého století. S postupem let se
technologie ručního broušení vyvinula v dnešní moderní brusné jednotky, které dokáží
s vysokou přesností opracovat celou hlavu kolejnice. Broušení kolejnic má příznivý vliv na
prodloužení životnosti kolejnic a snížení hladin hluku a otřesů při průjezdu kolejového
vozidla.
Broušení kolejnic lze rozdělit na rektifikační a profilovací.
Existují tři základní technologie broušení kolejnic
broušení brusnými kotouči
broušení oscilujícími brusnými kameny
broušení statickými brusnými kameny

Obr č. 14 – Ruční broušení kolejnice

Obr č. 15 – Strojní broušení kolejnic víceúčelovým vozidlem RSP-3 v síti tratí Dopravního podniku Ostrava

Dnes se kolejnice nejčastěji brousí brusnými kotouči a oscilujícími kameny.
Řada dopravních podniků vlastní své mechanismy pro údržbové broušení kolejnic a
reprofilační broušení hlav kolejnic si nechává realizovat dodavatelsky specializovanou
firmou. Broušením kolejnic lze hodnotu akustického tlaku snížit až o deset decibelů, záleží
však na původním stavu hlavy kolejnice.
10.2 Vyhýbka s elektrohydraulickým přestavníkem

Přestavení vyhýbky s mechanickým nebo elektromagnetickým přestavníkem emituje
krátkodobý, ovšem velice silný hluk. Tento hluk je způsoben nárazem jazyka vyhýbky o
kolejnici. Zmíněný jev lze výrazně potlačit při instalaci elektrohydraulického přestavníku.
Výše uvedený přestavník přestavuje jazyky do požadované polohy plynuleji a při dotyku
jazyka o kolejnici nedochází k hlučnému nárazu.
10.3 Mazníky

Při jízdě kolejového vozidla obloukem o malém poloměru dochází ke značným
emisím hluku, které jsou způsobeny zvýšeným třením mezi kolejnicí a kolem kolejového
vozidla. Tento jev je znám jako pronikavé „pískání“. V obloucích také dochází k vysokému

opotřebení kolejnic a kol vozidel. Všechny tyto jevy lze potlačit při instalaci tzv. mazníků.
Mazníky jsou zařízení, která při průjezdu kolejového vozidla uvolní modifikátor tření, jenž
zachytí okolek projíždějícího vozidla. Modifikátor tření je dávkován v určených časových
intervalech nebo na povel čidla zaznamenávajícího průjezd vozidla. Modifikátor tření je
posléze aplikován na vzdálenost až několika set metrů. Snížení hodnoty hluku v obloucích při
použití mazníků dosahuje až dvaceti decibelů.

Obr č. 16 – Mazník

10.4 Kryt tratě zádlažbovými panely s vrstvou z recyklované pryže

Železobetonový panel s vrstvou z reycklované pryže slouží jako náhrada klasických
železobetonových zádlažbových panelů, které hluk odráží, zatímco vrstva pryže hluk
pohlcuje.
Zkušebně byl těmito panely osazen krátký úsek tramvajové tratě na ulici Závodní v síti
Dopravního podniku Ostrava. Jako zálivka spár byla použita cementová malta. Při měření
bylo docíleno snížení akustického tlaku o téměř tři decibely. Panely s vrstvou z recyklované
pryže tedy svou odhlučňovací funkci plní beze zbytku, a to při zachování užitných vlastností
původní železobetnových panelů, tedy možnosti pojíždění silniční dopravou a rychlé
instalace, případně výměny. Pořizovací cena těchto panelů je však vyšší, což je dáno prozatím
velmi nízkým objemem výroby v porovnání s klasickými železobetonovými panely.

Obr č. 17 – Kryt tramvajové trati z železobetonových panelů s pryžovou vrstvou

10.5 Zatravněný kryt tratě

Jedna z variant provedení krytu tratě je vegetační kryt. Toto řešení zvyšuje náklady na
údržbu tratě a požaduje vyšší vstupní náklady. Na klasický otevřený svršek s přičnými pražci
se klade vrstva štěrku zakrytá geotextilií. Po úroveň hlavy kolejnice je dosypána zemina, na
níž je pokládán travnatý koberec. Vegetační kryt tratě umožňuje instalaci bokovnic. Z měření
uskutečněného v síti tramvajových tratí Dopravního podniku Praha (na ulici
Milady Horákové) vyplývá, že snížení akustického tlaku v porovnání s původním otevřeným
svrškem dosáhlo hodnoty okolo čtyř decibelů.
10.6 Bokovnice

Bokovnice jsou vyrobeny z pryžového granulátu lisováním nebo vulkanizací. Obaluje
se jimi boční část kolejnic. Výrobci nabízejí poměrně širokou škálu jejich provedení. Jsou
vhodné jak pro tramvajové tratě s otevřeným svrškem, tak pro tratě s krytem. Ke kolejnici se
upevňují narážením mezi patu a žlábek nebo hlavu kolejnice, lepením nebo šroubováním.
Příznivá je i stoprocentní recyklovatelnost bokovnic. Při instalaci bokovnic lze dosáhnout
snížení akustického tlaku o pět decibelů.

Obr č. 18 – Tramvajová trať s otevřeným svrškem osazená bokovnicemi

10.7 Elastomerové profily

Elastomerovými profily se obaluje celá kolejnice vyjma hlavy. Výhodou
elastomerových profilů oproti bokovnicím je možnost obalení kolejnice elastomerem již na
montážní základně a také větší pružnost, díky níž lze kolejnici obalit i v obloucích jedním
kusem elastomerového profilu.
10.8 Podkladní pryžové pásy

Podkladní pryžové pásy snižují přenos vibrací na kolejnicové podpory. Kladou se pod
patu kolejnice. Výrobci nabízejí několik provedení pro různé způsoby upevnění kolejnic.

10.9 Antivibrační rohože

Pro snížení vibrací emitovaných tramvajovou tratí při průjezdu kolejového vozidla se
používají antivibrační rohože. Pokládají se na zemní pláň a také svisle mezi těleso tramvajové
tratě a těleso přilehlé komunikace (silniční komunikace, pěší zóna, aj.). Antivibrační rohože
se vyrábějí lisováním z pryžového granulátu nebo elastomeru. Výrobci nabízejí antivibrační
rohože různých rozměrů a tlouštěk. Pokud porovnáme hodnoty vibrací v případě tramvajové
tratě s krytem z železobetonových panelů před a po instalaci antivibračních rohoží, činí
dosahované snížení vibrací na přilehlou komunikaci po instalaci rohoží okolo 40% původních
hodnot.

Obr č. 19 – Pokládka antivibračních rohoží [10]

10.10 Zálivka krytu tramvajové tratě

Klasickou asfaltovou či betonovou zálivku spár v krytu tramvajové trati lze nahradit
tmelem, který lépe pohlcuje vibrace emitované při průjezdu kolejového vozidla. Zkušebně byl
tento tmel aplikován v síti tratí Dopravního podniku Ostrava. Tmel značky Masterflow je
směs pryže a korku s pojivem. Při aplikaci tohoto tmelu na trať s antivibračními rohožemi
bylo dosaženo na přilehlé silniční komunikaci celkového snížení vibrací až o 60%.
10.11 Protihlukové stěny

Protihlukové stěny chrání obydlené oblasti před negativním účinkem hluku
z tramvajové dopravy. V současné době je na trhu celá řada typů protihlukobých stěn
z různých materiálů (železobeton, dřevo, plast, pryž, sklo, polykarbonát, aj.). Obecně lze
protihlukové stěny rozdělit na pohltivé a odrazivé. Pohltivé stěny hluk abosrbují, zatímco
odrazivé stěny hluk odrazí zpět do dopravního prostoru. Jsou také urbanistickým prvkem,
neboť tvoří předěl mezi obytnou zástavbou a dopravním prostorem. Neprůzvučnost
protihlukových stěn se obvykle pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti decibely. Pohltivost
v závislosti na materiálu, ze kterého jsou stěny vyrobeny, může dosáhnout až patnácti
decibelů.

Obr č. 20 – Protihluková stěna na ulici Místecké v Ostravě

10.12 Živé vegetační pásy

Jednou z možnosti odhlučnění tramvajové trati je živý vegetační pás. Živý vegetační
pás je vhodný zejména tam, kde není přijatelná stavba protihlukové zdi z estetického a
urbanistického hlediska. Živý vegetační pás by měl být vysazen z opadavých a neopadavých
stromů a keřů. Snížení hodnoty hluku se odvíjí od druhů vysazených dřevin a keřů a
samozřejmě od aktuálního ročního období. Dosahované snížení akustického tlaku za živým
vegetačním pásem osciluje mezi hodnotami pěti až deseti decibelů.
10.13 Betonové prefabrikáty tvaru L

Betonovými prefabrikáty tvaru L lze osadit tramvajovou trať před pokládkou vrstev
štěrku a kolejového roštu. Zamezují šíření vibrací z tělesa tramvajové tratě na těleso přilehlé
komunikace. V kombinaci s těmito prefabrikáty lze použít i antivibrační rohože, které lze
klást jak vodorovně, tak i svisle (lepením).

11 Závěr
V letech 2014 – 2020 čeká ČR příliv finančních prostředků z dotačních programů
Evropské unie. Můžeme očekávat, že to přinese i tolik potřebné peníze na novostavby
chybějících tramvajových tratí a na rekonstrukce tramvajových tratí stávajících. Takovéto
stavební akce nejsou v dlouhodobém časovém horizontu časté. Proto je nezbytné, aby při
realizaci těchto staveb byly tratě provedeny v maximální možné kvalitě a s využitím těch
nejmodernějších, nejúčinnějších a nejlepších technologií a prvků tak, aby snesly srovnání ve
světovém měřítku po řadu dalších let, aby dobře plnily svou funkci a aby neemitovaly
negativní hluk a vibrace, které nejsou prospěšné ani obyvatlům, ani stavbám.
V ČR sice v posledních patnácti letech probíhají výzkumné i realizační aktivity
zabývající se odhlučněním tramvajových tratí, tyto aktivity jsou však neorganizované a
většinou vzájemně nepropojené. Poznatky a informace z těchto aktivit jsou odborné věřejnosti
prezentovány pouze omezeně. Jedině spoluprací dopravních a stavebních fakult vysokých
škol v ČR, dopravních podniků provozujících tramvajovou dopravu v ČR (případně správců
sítí tramvajových tratí), předních stavebních firem a v neposlední řadě i výrobců
odhlučňovacích prvků lze docílit takové situace, kdy bude možné posunout kvalitativní laťku
tramvajových tratí v ČR výše.
Je nezbytné začít pracovat na metodice optimálního odhlučnění tramvajových tratí
aplikovatelné v ČR. Tuto metodiku by bylo vhodné zařadit do normy ČSN 73 6405, aby bylo
zaručeno, že každá nově postavená či rekonstruovaná trať bude splňovat soudobé standardy
v odhlučnění.
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