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25.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.
1 TKP - Všeobecně.

Protihlukové clony se zřizují pro snížení intenzity hluku 
(dB) na předepsanou hodnotu. Dělí se na:

- zemní valy,

- protihlukové stěny,

- protihlukové stěny na mostech,

- zemní valy kombinované se stěnou.

Stavební uspořádání protihlukových clon a stavební 
materiály předepisuje dokumentace stavby.

Vzhledem k velkému množství používaných materiálů 
a skladebných systémů protihlukových stěn, které se 
neustále vyvíjejí, obsahuje tato kapitola pouze nejvíce 
používané typy. Požadavky na zde neuvedené typy se 
zahrnou do ZTKP.

25.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

25.2.1 Zemní valy

Zemní valy se zřizují ze sypaniny předepsané v doku
mentaci stavby jako sypaná konstrukce vybudovaná na 
povrchu území. Tvar zemního valu předepisuje doku
mentace stavby, přičemž minimální šířka v koruně je 
2.00 m. Vhodnost materiálů pro vybudování zemního 
valu se prokáže dle ČSN 72 1002. Povrch zemního valu 
se opatří vrstvou ornice v tloušťce 100 - 150 mm 
a zatrávní. Tloušťku ornice stanoví dokumentace 
stavby. Pro provedení zemního valu platí příslušná usta
novení kap. 4 TKP. Ozelenění svahů a koruny přede
pisuje dokumentace ozelenění a pro jeho zřízení platí 
kap. 13 TKP.

25.2.2 Protihlukové stěny

Protihlukové stěny na pozemních komunikacích jsou 
tvořeny základy, stojkami a protihlukovými stěnovými 
prvky. Umístění protihlukové stěny určuje dokumen
tace stavby.

Základy se provedou betonované na místě nebo prefab
rikované. Základová spára musí být provedena v ne- 
zámrzné hloubce. Tvar a rozměry základu a třídu betonu 
stanoví dokumentace stavby. Odolnost betonu proti 
působení chemických rozmrazovacích látek musí vyho
vět ČSN 73 1326.

Stojky protihlukových stěn se provádějí ocelové nebo 
z betonových prefabrikátů. Ocelové stojky jsou z válco
vaných materiálů podle ČSN 42 5570 z oceli 11 373, 

jednoduché nebo svařované. Stojky jsou osazeny do 
základů a zabetonovány nebo osazeny jiným způsobem. 
Typ a způsob osazení stojek předepisuje dokumentace. 
Ocelové stojky musí být chráněny metalizací proti koro
zi vlivem atmosférických účinků a chemických rozmra

zovacích látek. Metalizace musí být provedena v mini
mální tloušťce 80 mikronů. Případnou další ochranu 
nátěry předepisuje dokumentace stavby.

Prefabrikované železobetonové stojky jsou prefabrikáty 
tvaru určeného skladebným systémem. Tvar, rozměry 
a třídu betonu stanoví dokumentace stavby nebo dodací 
podmínky výrobce schválené stavebním dozorem. Vy
žaduje se odolnost proti působení chemických rozmra
zovacích látek podle ČSN 73 1326.

Podle druhů použitých materiálů a skladebných systé
mů určených dokumentací stavby se používají protihlu
kové stěnové dílce:

- betonové nebo železobetonové prefabrikované. 
Tvar, rozměry a třídu betonu předepisuje doku
mentace stavby a dodací podmínky výrobce. Vyža
duje se odolnost betonu proti působení chemických 
rozmrazovacích látek podle kap. 18 TKP;

- kombinované betonové s keramickou výplní;

- kovové s pláštěm z profilovaných plechů a vložkou 
z minerální plsti;

- dřevěné z řeziva podle ČSN 49 1010, ČSN 49 1011 
a ČSN 49 1012. U dílců se požaduje ochrana proti 
drevokazným houbám a hmyzu, ochrana proti 
povětrnostním vlivům a ochrana proti ohni;

- dřevěné kombinované s pohltivou vložkou. U dílců 
se přiměřeně požaduje ochrana podle předchozího 
odstavce;

- z bezpečnostního skla podle ČSN 70 1520 
a ČSN 70 1570 vsazeného do rámů z tenkostěnných 
profilů podle ČSN 42 0121. Vyžaduje se ochrana 

ocelových profilů proti korozi vlivem atmosfé
rických vlivů metalizací nebo nátěry;

- z drátěného skla podle ČSN 70 9423 vsazeného do 
rámů z tenkostěnných profilů podle ČSN 42 0121. 

Vyžaduje se ochrana ocelových profilů proti korozi 
vlivem atmosférických vlivů metalizací nebo nátěry;

- z jiných druhů materiálů podle ZTKP.

Při použití vložek s vláknitými materiály se tyto nesmějí 
vlivem vibrací rozpadávat nebo shrnovat.

K zajištění dokonalého protihlukového účinku se podle 
dokumentace stavby provádí sokl betonovaný na místě 
nebo prefabrikovaný. Tvar, rozměry a třídu betonu 
předepisuje dokumentace stavby. Požaduje se odolnost 
betonu proti působení chemických rozmrazovacích 
látek podle ČSN 73 1326.

Výztuž základů, sloupků, stěnových prvků a soklu musí 
odpovídat čl. 8 ČSN 73 2400.

Všechny výše uvedené betonové konstrukce m usí vyho
vovat požadavkům kap. 18 TKP a ocelové konstrukce 
kap. 19 TKP.

25.2.3 Protihlukové stěny na mostech

Základním požadavkem pro volbu materiálů je jejich 
malá hmotnost. Proto se na mostech používají převážně
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ocelové stojky a lehké stěnové dílce podle článku 25.2.2 
a dokumentace stavby:

- kovové s pláštěm z profilovaných plechů,

- dřevěné z řeziva,

- dřevěné kombinované s pohltivou vložkou,

- z bezpečnostního skla,

- z drátěného skla,

- z jiných materiálů.

Při použití stěnových prvků ze skla je nutno zajistit 
možnost čištění z obou stran. Tento požadavek musí být 
splněn řešením navrženým v dokumentaci stavby.

Použitý materiál musí vyhovovat požadavkům kap. 17 
a 19 TKP a příslušným článkům ZTKP.

25.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

25.3.1 Zemní valy

Zemní val se založí na odhumusovaném terénu. Při 
sypání zemního valu je nutno postupovat podle oddílu V
- Sypání ČSN 73 3050 (čl. 101-128). Dokončovací 

práce se provedou podle čl. 161 citované normy.

Provedení prací musí být ve shodě s požadavky kap. 4 
TKP.

25.3.2 Protihlukové stěny

Podrobný popis technologického postupu prací podle 
druhů použitých materiálů a skladebného systému musí 
být obsažen v dokumentaci stavby nebo ZTKP.

Vytyčovací práce se řídí ustanoveními ČSN 73 0420 
a ČSN 73 0422. Hloubení základových jam se provede 
podle ČSN 73 3050. Základy betonované na místě se 
provedou podle ČSN 73 2400. Základy prefabrikované 
se osadí po odsouhlasení základové spáry stavebním 
dozorem a provedení podsypu. Po dokončení se přilehlý 
terén dosype, zhutní a urovná podle dokumentace 
stavby a požadavku kap. 4 TKP. Osazení stojek se 
provede předepsaným způsobem, přičemž u stojek osa
zovaných do vynechaných otvorů v základech je nutno 
kontrolovat jejich rozteče a prostorovou polohu. 
Uvolnění stojek je možné za podmínek podle čl.13.1.2 
ČSN 73 2400. Po osazení stojek se provede sokl, pokud 
je v dokumentaci stavby předepsán. Provádění soklu se 
řídí ČSN 73 2400, pokud není předepsán z jiného mate
riálu nežje beton. Při osazování stěnových prvků způso
bem předepsaným v dokumentaci je nutno věnovat 
mimořádnou pozornost těsnění spár mezi jednotlivými 
stěnovými prvky případně mezi stěnovými prvky 
a stojkami. Ihned po dokončení montáže je nutno opra
vit poškozená místa povrchových úprav prvků a pří
padně provést povrchovou ochranu proti korozi 
montážních spojů. U polovegetačních stěn se poté 
provede výsadba předepsané zeleně a v předepsaných 
intervalech se až do přejímky bude provádět její ošetřo
vání. Tyto práce se provedou ve shodě s požadavky kap.

13 TKP. Odvodnění a zpevnění ploch přiléhajících ke 
stěně je nutno provést vhodným stavebním postupem 
tak, aby nedocházelo k vyplavování zeminy pod stěnou.

25.3.3 Protihlukové stěny na mostech

Podrobný popis technologického postupu prací podle 
druhů použitých materiálů a skladebných systémů musí 
být obsažen v dokumentaci stavby nebo ZTKP.

Technologický postup prací při provádění protihlu
kových stěn na nepřesypaných mostech se skládá ze 
dvou základních fází:

- montáž stojek proběhne podle způsobu upevnění 
stojek na nosnou konstrukci. U stojek zabetonova
ných do vynechaných otvorů v římsách je nutno při 
montáži pečlivě kontrolovat jejich rozteč a prosto
rovou polohu dle dokumentace stavby. Zabetonování 
sloupků se provede po kontrole a stabilizaci jejich 
polohy. Odstranění stabilizace stojek je možné za 
podmínek podle čl. 13.1.2 ČSN 73 2400. V případě 

stojek připevněných k římse kotevními šrouby je 
nutno už při betonáži mostní římsy kontrolovat polo
hu a rozteč kotevních šroubů. Osazení šroubů se 
provádí pomocí šablony k zajištění jejich vzájemné 
polohy. U stojek připevněných ke svodidlovým 
sloupkům šroubovými spoji nebo přivařením se 
musí provést ochrana všech spojů proti korozi 
způsobem předepsaným v dokumentaci stavby. 
U stojek osazených jiným způsobem se postupuje 
podle dokumentace stavby.

- montáž stěnových dílců se provede podle dokumen
tace stavby.

Protihlukové stěny na přesypaných mostech se montují 
stejným způsobem jako protihlukové stěny na pozem
ních komunikacích, pokud není v dokumentaci stano
veno jinak.

Všechny práce se musí provést v souladu s požadavky 
kap. 17, 18 a 19 TKP.

25.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY.

Průkazní zkoušky betonu pro konstrukce betonované na 
místě se provádí podle čl. 14.1 a 15.2 ČSN 73 2400 

a kap. 18 TKP.

Dodávka, skladování a průkazní zkoušky ocelových 
prvků stěn se řídí ustanoveními kap. 19 TKP.

Dodávka a skladování betonových prefabrikátů a prefa
brikátů betonových s keramickou výplní se řídí usta
noveními ON 72 3080.

Dodávka a skladování dřevěných prvků stěn se řídí usta
noveními čl. 59 - 65 ČSN 73 2810.

Dodávka a skladování veškerých prvků protihlukových 
stěn se kromě toho řídí dodacími podmínkami výrobce 
prvků.
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Součástí dodávky výrobků musí být osvědčení o jejich 
jakosti.

25.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

25.5.1 Zemní valy

Zhutnění násypu zemního valu ze soudržných zemin 
nesmí klesnout pod 92 % PS podle ČSN 72 1015. Pro 

nesoudržné zeminy se míra zhutnění kontroluje hodno
tou relativní ulehlosti podle ČSN 72 1018. Kontrolní 

zkoušky se provedou v četnosti podle čl. 117-119 
ČSN 73 3050 a podle požadavků kap. 4 TKP.

25.5.2 Protihlukové stěny

Pro odběr vzorků a kontrolní zkoušky částí konstrukcí 
protihlukových stěn betonovaných na místě platí usta
novení čl. 14.4 a 15.3 ČSN 73 2400 a ustanovení kap. 

17,18 a 19 TKP.

25.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

25.6.1 Zemní valy

Přípustné odchylky tvaru zemního valu stanoví čl. 156- 
158 ČSN 73 3050 a kap. 4 TKP.

25.6.2 Protihlukové stěny

Přípustné odchylky stanoví ČSN 73 0210-1 
a ČSN 73 0275.

Pro přípustné odchylky prefabrikátů platí ustanovení 
ČSN 73 0280.

25.6.3 Protihlukové stěny na mostech

Pro protihlukové stěny na mostech platí ustanovení 
ČSN 73 0210-1.

25.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

25.7.1 Zemní valy

Do sypaných konstrukcí se nesmí ukládat zmrzlé, deš
těm nebo sněhem promočené sypaniny ze soudržných 
zemin. Sypanina se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. 
Nesoudržné zeminy se mohou ukládat za sněhu a mrazu 
jen tehdy, dá-li se zabezpečit vazba skeletu jejich zrn. 
Dále je třeba dodržet příslušná ustanovení kap. 4 TKP.

25.7.2 Protihlukové stěny

Pro provádění základů betonovaných na místě při teplo
tách nízkých a záporných se musí postupovat podle 
čl. 10.6 ČSN P ENV 206 Beton, čl. 12 ČSN 73 2400 

a kap. 17,18 a 19 TKP. Stejným způsobem se postupuje 
při zabetonování stojek do otvorů vynechaných v zákla
dech. Toto ustanovení platí i pro další součásti stěn 
betonované na místě.

25.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

25.8.1 Zemní valy

Při odsouhlasení a převzetí prací předloží zhotovitel 
výsledky kontrolních zkoušek zhutnění podle čl. 25.5.1 
a výsledky měření nerovností podle čl. 156 
ČSN 73 3050. Při zaměření provedeného zemního valu 
se postupuje podle čl. 123-127 ČSN 73 3050.

25.8.2 Protihlukové stěny

Při odsouhlasení a převzetí prací prokáže zhotovitel 
příslušnými doklady, že použité prvky protihlukových 
stěn vykazují požadované vlastnosti předepsané kap. 25 
TKP, ZTKP a dokumentací stavby. Výsledky kontrol
ních měření prokáže skutečnost, že jsou dodrženy maxi
mální přípustné odchylky podle čl. 25.6.

Kontroluje se:

- vzdálenost svodidla od protihlukové stěny předepsa
ná dokumentací stavby; nepřipouští se vzdálenost 
menší;

- dotažení veškerých šroubových spojů;

- dokonalost utěsnění spár mezi prvky stěny; nepři
pouštějí se viditelné netěsnosti;

- upevnění stěnových prvků ke stojkám; nepřipouštějí 
se uvolněné stěnové prvky;

- povrchová úprava stojek a stěnových prvků, která 
nesmí vykazovat žádná poškození;

- svarové spoje prováděné na staveništi musí být 
povrchově chráněny proti korozi způsobem přede
psaným v dokumentaci stavby;

- u polovegetačních stěn soulad předepsané zeleně 
s vysazenou a její ujmutí;

- odvodnění a zpevnění přilehlých ploch podle doku
mentace.

25.8.3 Protihlukové stěny na mostech

Při přejímce prací se postupuje podle čl. 25.8.2 TKP.

25.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Sledování deformací se v běžných případech nepo
žaduje. Pokud je požadováno, je způsob sledování 
stanoven ve ZTKP.

25.10 EKOLOGIE

25.10.1 Zemní valy

U zemních valů se vyžaduje provedení ozelenění podle 
dokumentace stavby a ve shodě s kap. 13 TKP.
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25.10.2 Protihlukové stěny

U protihlukových stěn s dílci z bezpečnostního a drátě
ného skla se vyžaduje opatřit dílce siluetami dravých 
ptáků. Siluety se provedou nalepením fólií nebo nástři
kem barvou nebo jiným vhodným způsobem v rozsahu 
podle dokumentace stavby.

Tato ustanovení platí i pro protihlukové stěny na 
mostech.

Při provádění protikorózních úprav a impregnačních 
nátěrů je nutné dodržet všechna příslušná ustanovení 
kap. 1 a 19 TKP, případně ZTKP, která se týkají ochrany 
životního prostředí při provádění prací, skladování 
materiálu a nakládání s odpady.

25.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

25.11.1 Související normy.

ČSN P ENV 206 - 1992, Beton. Vlastnosti,výroba, 
ukládání a kritéria hodnocení 
(10.92)

ČSN 01 1304 - 1983, Veličiny a jednotky v akustice 

(1.7.1983)
ČSN 03 8240 - 1986, Volba nátěrů pro ochranu kovo

vých technických výrobků proti 
korozi (1.8.1987)

ČSN 03 8260 - 1983, Ochrana ocelových konstrukcí 
proti atmosférické korozi. 
Předpisování, provádění, kontro
la jakosti a údržba (1.3.1985)

- změna a (1.1.1989)
ČSN 42 0121 - 1975, Tenkostěnné profily ocelové.

Technické dodací předpisy 
(1.1.1977)

- změna a (1.11.1990)
ČSN 49 1010 - 1991, Neopracované řezivo. Základní 

ustanovení (1.3.1992)
- změna 1 (1/1992)

ČSN 49 1011 - 1989, Neopracované řezivo. Jehličnaté 
řezivo. Technické požadavky 
(1.1.1991)

- změna a (1.12.1990)
- změna 2 (1/1992)

ČSN 49 1012 - 1982, Listnaté rezivo. Technické 
požiadavky (1.1.1983)

- změna a (1.7.1987)
ČSN 70 1520 - 1988, Bezpečnostní sklo vrstvené.

Sklo pro všeobecné zasklívání. 
Společná ustanovení (1.1.1989) 

ČSN 70 1570 - 1988, Bezpečnostní sklo tvrzené. Sklo 
pro všeobecné zasklívání. 
Společná ustanovení (1.1.1989) 

ČSN 70 9423 - 1953, Lité ploché sklo. Sklo drátové 

(1.1.1954)
ČSN 72 1002 - 1971, Klasifikace zemin pro silniční 

komunikace (1.10.1972) 
(Konečný návrh revize 12/92) 

ČSN 72 1006 - 1985, Kontrola zhutnenia zemin a sypa- 
nín (1.2.1987) (v revizi)

ČSN 72 1015 - 1988, Laboratorní stanovení zhutni- 
telnosti zemin (1.1.1991)

ČSN 72 1018 - 1970, Laboratorní stanovení relativní 
ulehlosti nesoudržných zemin 
(1.4.1971)

ON 72 3080 - 1987, Vyvážka, skladování, ošetřování 
a expedice betonových dílců 
(1.7.1989)

ČSN 73 0035 - 1986, Zatížení stavebních konstrukcí
(1.5.1988)

- změna a (1.8.1991)
ČSN 73 0080 - 1985, Ochrana stavebních konstrukcí 

proti korozi. Názvosloví
(1.1.1988)

ČSN 73 0081 - 1985, Ochrana proti korózii ve
stavebníctve. Všeobecné usta
novenia. (1.1.1987)

ČSN 73 0210-1 - 1992, Geometrická přesnost ve vý
stavbě. Podmínky provádění.
Část 1: Přesnost osazení

ČSN 73 0275 - 1985, Přesnost geometrických para
metrů ve výstavbě. Kontrolní 
měření liniových stavebních 
objektů (1.5.1986)

- změna a (1.4.1991)
ČSN 73 0280 - 1986, Přesnost geometrických para

metrů ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti rozměrů a tvaru 
stavebních dílců (1.10.1987)

ČSN 73 0420 - 1986, Přesnost vytyčování stavebních 
objektů. Základní ustanovení
(1.1.1988)

- změna a (1.10.1987)
ČSN 73 0422 - 1986, Přesnost vytyčování liniových 

a plošných stavebních objektů
(1.1.1988)

ČSN 73 1326 - 1984, Stanovení odolnosti povrchu
cementového betonu proti půso
bení vody a chemických rozmra
zovacích látek (1.10.1985)

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betonových 
konstrukcí (1.1.1989)

- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (11/92)

ČSN 73 2601 - 1988, Provádění ocelových konstrukcí
(1.7.1989)

- změna a (1.10.1990)
ČSN 73 2810 - 1963, Provádění dřevěných konstrukcí 

(1.4.1964)
- změna a (1.2.1985)

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta
novenia (1.9.1987)

- změna a (1.5.1991)
ON 73 3420 - 1979, Natěračské práce stavební.

Základní ustanovení (1.7.1981)
- změna a (1.2.1987)

ON 73 3421 - 1979, Natěračské práce stavební. Nátě
ry na dřevě (1.7.1981)
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- změna a (1.2.1987)
ON 73 3422 - 1964, Natěračské práce stavební. Nátě

ry na kovech (1.9.1965)
ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic 

(1.7.1986)
- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/92)

ČSN 73 6110 - 1986, Projektování místních komu

nikací (1.7.1987)
ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo

řádání mostních objektů 
(1.3.1980)

- změna a (1.2.1987)
ČSN 73 6203 - 1986, Zatížení mostů. (1.9.1987)

- změna a (1.8.1988)
- změna b (1.11.1989)

25.13.2 Související předpisy

Zásady pro navrhování protihlukových clon
u pozemních komunikací. VUD 
Žilina 1981

Sborník technických řešení staveb a jejich částí S6.7 
Protihlukové clony. Dopra- 
voprojekt Brno 1984

Zborník technických riešení stavieb a ich čiastí M6.7 
Protihlukové clony. Dopra- 
voprojekt Bratislava 1991

Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidel. Dopra- 
voprojekt Bratislava 1990

Typizačná smernica Mostný zvršok, súčasti nosnej
konštrukcie mostov, vybavenie 
mostov. Dopravoprojekt 
Bratislava, 1986, v revizi
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