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ODBORNÍCI Z FAKULTY STAVEBNÍ ČVUT MĚŘILI HLUK 
NA TRAMVAJOVÉ TRATI V PRAZE - HLOUBĚTÍNĚ.  
 
Při rekonstrukci trati, která zde aktuálně začala, sem pro testování 
nainstalují tzv. Městskou protihlukovou clonu. Jde o inovativní velmi 
nízké protihlukové opatření, které nebrání ve výhledu, ale účinně 
snižuje hluk z kolejové dopravy. 
 

V	sobotu 3. března proběhlo v mezizastávkovém úseku tramvajové 
trati Nový Hloubětín – Vozovna Hloubětín akustické měření. 
Specialisté z	katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT zde 
s	pomocí několika zvukoměrů zjišťovali hluk od zvlášť vypravené 
projíždějící tramvaje. Trať projde v	tomto úseku rekonstrukcí, v	jejímž 
rámci sem odborníci z	fakulty nainstalují v	testovacím úseku o délce 
zhruba 50 metrů tzv. Městskou protihlukovou clonu, již vyvinuli a 
získali na ni patent. Po výstavbě clony se budou měření v	stanovených 
časových intervalech opakovat, aby se potvrdil předpoklad o 
dosaženém zvukovém útlumu. Předpokládaný útlum hluku by měl 
podle typu tramvaje činit 3 – 5 decibelů. 
 

Úsek mezi zastávkami Nový Hloubětín – Vozovna Hloubětín na Praze 9 
byl pro měření a následné testování clony v	reálném provozu vybrán 
jak z	důvodu rekonstrukce trati, v	jejímž rámci lze clonu jednoduše 
zabudovat, tak svoji roli hrála i konkrétní pozice trati. „Místo je pro 
dlouhodobé sledování mimořádně vhodné, protože se v	přilehlé 
oblasti buduje jak nová bytová zástavba, kterou bude clona chránit od 
hluku, tak protože zde není souběžně s	tramvajovou tratí vedena 
automobilová doprava. To nám usnadňuje měření i vyhodnocování 
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hluku a umožňuje získat relevantní data z	hlediska akustiky,“ uvádí Ing. 
Ondřej Bret z	Fakulty stavební ČVUT v	Praze, katedry železničních 
staveb, který se touto problematikou zabývá. Měření se přitom bude 
znovu opakovat po dokončení rekonstrukce trati a zabudování clony. 
„Získaná data nám umožní porovnat současný a nový stav. Díky použití 
více měřicích profilů budeme moci sledovat, jak samotný vliv 
rekonstrukce trati na hlučnost, tak účinek osazení městské 
protihlukové clony,“ vysvětluje Ondřej Bret.  
 
„Možnost otestovat tento nový typ protihlukového opatření je pro nás 
velmi zajímavá, protože umožní prakticky změřit účinnost patentu a 
sledovat další jeho vlastnosti. Pro její zkušební instalaci jsme se 
rozhodli i proto, že proběhne v	rámci rekonstrukce trati, takže bude 
dostatek prostoru pro montáž clony,“ uvádí Aneta Řehková, tisková 
mluvčí Dopravního podniku Hlavního města Prahy. Rekonstrukce trati 
v	úseku Špitálská – Nový Hloubětín začala v	sobotu 3. března, s	jejím 
dokončením se počítá na počátku prázdnin 2018. 
 
„Hlavní výhodou clony je výška pouhých 30 centimetrů a dobrý útlum 
hluku, vyrobena je z recyklovaných materiálů. Výhodou je také to, že v 
případě nehody na trati ji lze rychle rozebrat, což umožní 
bezproblémový zásah zdravotníků, hasičů či policie,“ říká Ing. Martin 
Lidmila z katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT, který je 
iniciátorem projektu. V úseku mezi zastávkami Nový Hloubětín – 
Vozovna Hloubětín by se clona měla nainstalovat v délce zhruba 50 
metrů. Očekávaný akustický útlum je 3 – 5 decibelů podle typu 
projíždějící tramvaje. 
 
Městskou protihlukovou clonu vyvinula katedra železničních staveb 
Fakulty stavební ČVUT v	Praze ve spolupráci se společností MONTSTAV 
CZ, která se mimo jiné zabývá recyklací opotřebovaných pneumatik a 
intenzivně se věnuje rozvoji a výzkumu v	této oblasti. Společně také 
fakulta s	firmou získala na clonu i patentovou ochranu.  
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Více informací o městské protihlukové cloně lze nalézt na 
www.mphc.cz. 
 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. 
V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, 
architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 
000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v 
rámci nich	453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se 
znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V 
roce 2017 se ČVUT umístilo v	hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 
světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering"	na 51. – 100. místě, v	oblasti		„Mechanical 
Engineering“ na 151. – 200. místě, v	oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. 
místě, v	oblasti „Electrical Engineering“	na 151. – 200. místě. V	oblasti	„Mathematics“	na 251. – 300. místě	a 
„Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v	oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v	oblasti 
„Architecture“ na 101. – 150. místě, v	oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém 
hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou 
univerzitou. Více informací najdete na www.cvut.cz.  


