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I. UVOD

1. Předmět technickÝch podmínek

Tyto technické podmínky (TP) platí pro navrhování, projektování, provádění, kontrolu' systém
zkoušení a přejímání stavebních objektů protihlukových stěn, zemnich valů a akustických obkladů
umístěných na silničním pozemku, silničních objektech a podél pozemních komunikací
(protihluková clona - dále jen PHC).

Stanor,ují zejména požadavky technických specifikací dle ČSN' prip.TP včetně požadavků na
prokazování shody materiálů a výrobků, znichž jsou PHC sestaveny, odborné způsobilosti
zhotovitelů dokumentace, rozsahu a podrobnosti dokumentace systému zabezpečováni a řizeni
jakosti dle ČSN EN ISo 9001:2001 u zhotovitelů stavebních a montážnich prací dle MP SJ-PK
(vD 14-1s/200s).

2. Vvmezení platnosti technickÝch podmínek

TP platí pro nové objekty trvalých protihlukových clon a jejich konstrukčních částí. Týo TP platí
ve vyuŽitelném rozsahu i pro prohlídky, údržbu, opravy a rekonstrukce stávajících stěn nebo
jejich výplní' zemních valů, akustických obkladů na stavebních objektech nebo jejich částech a
akustických tlumičů, případně při zvyšování jejich akustické účinnosti.
Týo TP navazujína ČSN EN 14388.
Na stavební výrobky, které jsou předmětem ČsN BN 14388 mohou bý zadány další požadavky ,
uvedené např. v národních normách a předpisech, které zpřesňují vhodnost výrobku k určenému
použití.

3. Použité názvosloví a termíny

Základní názvosloví a termíny používané v těchto TP odpovídaji názvosloví uvedenému v ČSN,
TKP a TP' zejména

ČsN z: O42O-I a ČsN 73 0420-2, ČsN tso 10847 , ČsN pN 1'794-I, ČsN BN 1794-2, ČSN
EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1793_3, ČSN EN 14388, ČsN BN I438g-2,
TKP-D a TKP (menovitě kap.I,4, LL,I6,I8,I9 a25).

Termíny jsou podrobně specifikovány v samostatné PŤiloze A těchto TP.

4. Právní a technické předpisy pro navrhování a provádění

Právní a technická legislativa ČR stanoví v příslušných zákonech, nařízenich vlády, vyhláškách'
technických normách, metodických pokynech, obchodních podmínkách staveb, Technických
kvalitativních podmínkách pro dokumentaci a stavby PK a Technických podmínkách povinnosti
smluvních účastníků při zřizováni, změnách a odstraňování staveb, ochraně zdravi občanů,
životního prostředí, přírody a krajiny před účinky hluku a vibrací z dopravy.

Právní předpisy jsou specifikovány v samostatné přiloze B těchto TP.
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odkazy na jednotlivé technické normy jsou uváděny v jednotlivých kapitolách a článcích TP.
Přehledný seznam všech souvisejících norem je v samostatné příloze C těchto TP.

5. Dokumentace a ieií členění

PoŽadavky na zhotovení jednotlivých stupňů dokumentace stanoví Směmice pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací MD ČR a Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací (TKP-D) v kap.1 a 6.

Přehledné členění a schematický obsah jednotlivých stupňů dokumentace jsou obsahem
kapitoly IX těchto TP'

Il. oBEcNÉ zÁsnoY A PoŽADAVKY PRo NAVRHoVANÍ

1 Hluk ve venkovním prostoru. hladiny hluku z dopraw

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, jmenovitě hluku z dopravy na
veřejných komunikacích stanoví zákon č. 25812000 Sb.( $ 30, $ 31) a Nařízení vlády 148/2006 Sb.

2 Tlumení a pohlcování zvuku

Základnim požadavkem kladeným na konstrukce omezující hladiny hluku z ďopravy je
dosažení účinku tlumícího zr,uk při pruchodu konstrukcemi snížením jeho hladiny nejméně o 15
dB (vzduchová neprůzvučnost DLR [dBJ - kategorie B2). Mezery (otvory, netěsnosti) mohou
útlumové vlastnosti sniŽovat. Ztoho důvodu je nutné vhodné konstrukční řešení i pro místa
přechodu mezi terénem a protihlukovou clonou.
Deklarovaná úroveň zr,.ukové izo|ace konstrukcí stěnových výplní PHC je dána výsledkem
zkoušky jejich vzduchové nepruzvučnosti dle ČsN EN L'793-2. Kategorie vzduchové
nepruzr,učnosti protihlukové clony uvádí tab.č. 1 .

a rtgBurrE vzuuuiluvg ilEpr uzv uLrilust

Katesorie DL" l-dBl
BO neurceno
B] <15
B2 15 - 24
B3 >24

Tabulka č. 1 . Kategorie vzduchové nepruzvučnosti protihlukové clony

Akustické vlastnosti absorpčních zaŤizeni na sniženi hluku z dopravy jsou udávané zvukovou
pohltivostí DLa [dBJ. Zkušební metodu na posuzováni laboratomích hodnot zvukové pohltivosti
PHC stanovuje ČSx EN 1793-1. Úroveň zvukové pohltivosti DLa [dBIe určena dte ČsN BN
I793-I, dle tabulky č. 2.

Tabulka č.2 . Kategorie zvukové pohltivosti protihlukové clonyZVul(ov€
Kategorie DL- TdBI

AO neurceno
A1 <4
A2 4-7
A3 8-11
A4 > ll

B
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Z výsledků zkoušek a materiálových charakteristik je stanovena tabulka č. 3, která uvádí podle
druhu PHC minimální akustické požadavky PHC.

Tabulka č. 3 Minimální akustické požadavky na protihlukové clony

Charakteristickým parametrem PHC je jejich vložný útlum, reprezentovaný rozdilem hladin
akustických tlaků na stanoveném místě před a po výstavbě PHC, získaný za nezměněných
podmínek zdroje hluku, terénu s překážkami a podmínek meteorologických.

Pod obecným názvem ,, ZaŤizení pro snížení hluku silničního provozu-Zkušební metody
stanovení akustických vlastností" jsou pro stanovení charakteristik P}JC závazné technické
norrny:

- ČsN EN 1793-1:, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1793-3:, ČSN ISo 10847 , ČSN EN 1794-1,
ČsN BN I]94-2, ČSN EN 1793-4:, ČSN EN l793-5, které musí bý poltživány současně
s ČsN EN 14388.

3 Prostorové uspořádání

K zajištění maximální akustické účinnosti se konstrukce PHC umisťují co nejblíže ke zdroji hluku,
tj. k prujezdnému prostoru pozemní komunikace, přičemž pro jejich situování musí bý respektována
pracovní šířka konkrétního typu silničniho záchýného systému (svodidla, zábradelního svodidla,
zábradlí, tlumiče nár azu).
Pro jednotlivé typy záchytných zaŤizeni jsou závazné normy a předpisy uvedené v pŤiloze C těchto TP.
Pro prostorové uspořádání jsou závazné podmínky uvedené v Příloze J těchto TP.

Před protihlukové stěny je nutné osadit svodidla v souladu s ustanovenim ČsN 73 610I, ČsN z:
61 10, CSN 73 620L a TP 114. Místo svodidla lze umístit na zač,átek stěny tlumič nárazu.
V případech umístění PHC je nutno dbát souladu s Čsx 13 6102.
opatření omezující pád protihlukové stěny z mosfu viz ČSN I794-I (příloha D) a TP 1 14.

9

Typ protihlukové clony Kategorie zvukové
oohltivosti

Kategorie vzduchové
neprůzvučnosti

PHS (protihlukové stěny odrazivé
(transparentní,
průhledné stěny)

AO B1

Pohltivé (stěny
s absorbční pohltivou
vrstvou)

A2 B1

P HV (protihlukové valy) Zemní valv B3
Gabiony (S rttbovým
zásvoem)

B3

opěrné zdi Se

zvukověpohltivou
vrstvott

A2 B3

Polovesetační stěnl, B3
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4 Účinek protihlukové clonv je tím větší, čím větší je efektivní výška clony a čím hlouběji se

posuzované místo nacházi v oblasti zlukového stínu (viz příloha D, obr' 2,3 a příloha E těchto TP).

5 Zatížení a dimenzováni
PHC musí bý stabilní, tozměrově a tvarově stálé. odolné proti deformacím a nárazu kamenů,

odolné proti větru a dynamickým účinkům. V zimním období mohou byt namáhané dynamickými
účinky při odhrnování sněhu z komunikace.Příslušné zkoušky PHC nutné pro označení výrobku CE se
provádějí'podle ČsN pN 14388. Tato norma stanovuje povinnost navrhováni a dimenzování
tonstruř'ci pHC podle ČsN pN I794-L a2.
Zatižení větrem a statické zatiženi se posuzuje podle ČsN pN I794-I, Příloha A.Hraniční hodnoty
pružných a trvalých pruhybů nesmí překročit normové hodnoty. Příloha A však platí pouze pro
nadzemní části PHC, neplatí pro dimenzováni základa. (Základy se počítají podle příslušných ČSN
EN).

SCHÉMA ČÁsrÍ KoNSTRUKCE PHC A PRoSTŘEDÍ
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III. SPECIFICKÉ TECHNICxÉ rvar-ITATIvNÍ roŽaoavKY

l. obecně
ZaÍizeni pro snížení hluku podél pozemních komunikaci maji splňovat nejen jejich akustickou
funkci a poŽadavky na konstrukční řešení, v souladu s příslušnými normami, ale mají též zachovat
své vlastnosti po dobu požadované životnosti. Konstrukční prvky musí vykazovat přijatelné
minimální faktory bezpečnosti na konci stanovené životnosti a akustické prvky musí zůstat
funkční nejen konstrukčně, ale musí bý zajištěna i jejich specifikovaná akustická účinnost.
Všechny konstrukční prvky zaÍizeni ke snížení hluku mají bj't odolné proti korozi a zkřehnutí,
maji bý rozměrově stálé a obecně mají mít vysokou odolnost proti stámuti za mnolta rizných
podmínek.

2. Životnost
Všechny konstrukční prvky PHC musí b;y't navrhovány tak, aby za určených podmínek byla jejich
životnost stanovena na dobu 30 let, avšak může bý doba stanovena kratší nebo delší. (viz čl.4.2
ČsN pN 14389-2). Akustické PrvkY, tmely a těsnění, u kteých je předpoklad možné v1fměny,
musí b;ft navrhovány tak, aby jejich životnost byla min.15 let. ČsN nN 14389-2 stanol.uje
požadavky doby životnosti a má pomoci dodavatelům v jejím určování' Určení životnosti zaŤizeni
pro snížení hluku je možné pouze tam, kde jsou PHC vyrobeny zmateriállů, pro něž existují
nonny umožňující určení doby životnosti. Viz příloha C těchto TP. Výjimku tvoří materiály, které
nezhoršují neakustické vlastnosti zaŤízení, požadovane v ČsN EN I194-I a2.
Normy a všechny provedené zkoušky materiálů maji poskýnout dtlkaz o odolnosti při
stanovených podmínkách podle následuj ícího výběru:

I. Chemické látky
III. Chemické Íozmrazoyacilátky

m. Znečištěná voda/prach

IV. Rosa (vlhkost)
V. Mrázltáni
VI. Chlad
VII. Horko
VIII. UY záÍení
x. Vibrace způsobená dopravou
X. Biologický proces
XI. Ozon
Xn. Voda
XIII. Působení proudu vody mokro/sucho

Závis|ost na místních podmínkách
Závislost na místních podmínkácV na
povětrnostních podmínkách
Závislost na místních podmínkách/ na
povětmostních podmínkách
Závislost na povětmostních podmínkách
Závislost na povětrnostních podmínkách
Závislost na povětmostních podmínkách
Závislost na povětmostních podmínkách
Závislost na povětrnostních podmínkách
Závislost na místních podmínkách
Závislost na povětmostních podmínkách
Závislost na místních podmínkách
Závislost na povětrnostních podmínkách
Závislost na místních podmínkách

Na vyŽádání musí dodavatelposkýnout týo údaje o konstrukčních a akustických prvcích:
1. stanovenou Životnost
4. klasifikaci podmínek pouŽitých pro hodnocení podle ČsN pN 60721'-3-4
5. prohlášení o použitých předpisech pro navrhování, příslušné ČSN pN, atd. a doklady

posuzování Životnosti
6. ve všech případech podrobné informace o kaŽdém programu udržby, jestliŽe je idržba

potřebná pro dosaženi a zajištění požadované životnosti. Pokud má idržba zahmovat
ostříkání vysokotlakým proudem vody, musí b1fi poskýnut doklad o tom, že výrobek je
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Schopen odolat na všech stranách a ze všech úhlů proudu vody o tlalr':tt2 MPa po dobu 10
vteřin zevzdáIenosti 150 mm.

ZaÍizeni pro sníŽení hluku umístěné podél komunikace jsou vystavena rizným chemickým látkám a
zménám povětrnostních podmínek, které mohou znač,ně omezit jejich životnost. Proto je důležité
provádět klasifikování životního prostředí, aby mohla byt náleŽitě hodnocena životnost a tedy
dlouhodobá účinnost. Typické podmínky životního prostředí pro zaÍizení pro snížení hluku silničního
provozu určuje ČsN BN 6072I-3-4. Klasifikováni životniho prostředí je qýsledkem hodnocení mnoha
vlivů, viz tabulky ČsN BN 6072I-3-4.

Typické podmínky životního prostředí vybrané pro zařizení ke snížení hluku silničního provozu
neberou v úvahu účinky z kontaktu s terénem.

Klasifikace životrrího prostředí, vhodná pro zařizení pro snížení hluku silničního provozu uvádí
tabulka 4 těchto TP.
Tabulka obsahuje odkazy na tabulky uvedené v ČsN EN 60721-3_4. Hodnocení dlouhodobé účinnosti
zaÍízenipro sníŽení hluku silničního provozu se provádí podle ČsN BN L4389-L

'12
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Konstrukční řešení musí odpovídat požadavkům příslušných norem. Výrobek musí vyhovovat
normativním ustanovením uvedeným v ČsN BN I194-I a2.

Je nutné brát v úvahu, že na dlouhodobou účinnost zařizeni působí nepříznivé účinky, které
vznika1i ze styku s terénem.

V případě, žeby zadržovánivody v akustických prvcích mohlo zhoršit jejich účinnost a Životnost,
musí bý navrženo řešení, pomocí kterého se zajistí, aby k zadržováni vody nedocháze|o.

ovlivňuje-li změna vlhkosti ďnebo teploty a/nebo UY záÍeni rozměrovou stabilitu materiálů
použitých v konstrukci zatizení, musí konstrukční řešení takovéto změny umožnit a současně
zabezpečit účinnost zatizeni a dodrŽeni výkonnostních parametru.

V případě, že jsou v konstrukci pouŽity rúzné kovy a materiály, je nutno učinit veškerá
odpovídající opatření, aby se zamezilo elektrolytické korozi nebo jejich vzájemnému působení'
které by mohlo nepříznivě ovlivnit Životnost.

Pro naše podmínky je stanovena doporučená životnost PHC, výplňových panelů a nosných prvků:
o betonové části musí splnit podmínky podle TKP kap.18;
o ocelové konstrukce a části musí splnit podmínky dle TKP kap.19;
o životnosti ostatních v;iplňových materiálů a konstrukcí PHC jsou stanoveny takto:
- v1ýplňové panely ze směsných recyklovaných plastů 25 |et
- vylplňové panely zděné z clhel a tvámic 35 let
- výplňové panely bezpečnostní sklo 50 let
- v1ýplňové panely z akrylátll a polykarbonátu 35 let
- výplňové panely cementotřískové 25let
- pohltivé povrchy pryžové 25let
- pohltivé povrchy keramické 35 let
- pohltivé povrchy z polymerních kompozitů 50 let
- gabiony s nekorodujícími sítěmi 100 let

Výplňové panely celodřevěné jsou vzhledem k jejich krátké životnosti neekonomické.

3. Architektonické požadavky

Protihlukové clony tvoří trvalou a nedílnou součást liniové stavby pozemní komunikace v
krajinném i v městském prostředí. Musí bý proto harmonicky sladěny se zohledněním širších
vazeb-

Svým estetickým působením dlouhodobě ovlivňují krajinný ráz i pohodu a bezpečnost jízdy na
pozemní komunikaci.

Ke zvýšení urbanistické a architektonické hodnoty konstrukcí PHC se má využivat
- kombinace rŮzných materiálových řešení a konstrukčních systémů stěnových výplní,
- barevného řešení obou povrchů stěnových výplní'
- zdttaznění rastrování nebo vlysů, případně výstupků najejich površích,
- nahrazení svislého ukončení objektů postupným a plynulým zvyšováním jejich výšky,
- úpravy podélného sklonu homí hrany stěnových panelů a redukce výšek sloupků v poměru

minimálně 1 : 3 (pokud to nevylučují prostorové podmínky),
- doplňujících prvků stěnových systémů, sloupků a soklů,
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TP 104
- ďtznorodosti půdorysného umístění a ukončení horních hran stěnových výplní,
- moŽností jemného barevného tónování pruhledných stěnových výplní,
- preferování vypískovaných svislých nebo vodorovných pásků nebo plošných bodů před málo

účinnými nálepkami siluet dravců (transparentní stěny provedené jako netříštivé
s polyamidoqimi vlákny černé barvy nemusí mít ani vypískování povrchů ani siluety dravců)

- výsadby stále zelených křovin a stromů,
- doplnění umělých konstrukcí přirozenou, vesměs popínavou zeleni na obou površích.

Architektonické požadavky mají respektovat požadavky na ochranu volně žijicích živočichů (viz
Příloha J).

4. Údržtla a opravv

Konstrukce stěn musí bý snadno udržovatelné a vyměnitelné, nesmí bránit snadnému odtoku vod z
dešťových srážek a vod pouŽitých při jejich čištění a omýváni.

Vlhkost nebo voda, která případně pronikne do stěnové výplně PHC musí mít možnost snadného
odtoku mimo konstrukci stěny.

' 5. Ekologie a nakládání s odpady

Všechna zaÍizeni pro sníŽení hluku silničního provozu (PHC) musí splňovat podmínky předpisů
pro ochranu přírody a krajiny' povrchových a podzemních vod, rovněž i kriterií pro hospodaření
s odpady (viz Příloha B).
Přehled obecných poŽadavků na provádění stavby z hlediska ekologie je obsažen v kap. 1 a 25 TKP.
Materiály výplňových panelů musí bý recyklovatelné.
Protihlukové clony musí bý navrhovány tak, aby mortalita živočichů způsobená jejich aplikacibyla
minimalizována a jejich bariérový efekt udržovánna přijatelné úrovni (viz Příloha J).

6. Geometrická přesnost a tvarová stálost

U všech konstrukčních a akustických prvků a vybavení PHC musí bý v návrzích a následně
provádění, montáži a kompletaci zajištěna tvarová i rozměrová a objemová stálost.

Geometrická přesnost stavebních objektů PHC a jejich rozměrové tolerance určují ČsN z: O42O-L a

ČsN z: O42O-2, základniúdaje uvádí Příloha 9 kap.1 Všeobecně TKP.
! P*ek musí bý schopen nést vlastní mokrou nebo redukovanou mokrou tíhu, příp'mokrou tíhu prvků,

které na něm mohou spočívat, anižby došlo ke zjevnému poškození.
objednatel m:ůže stanovit pro zvláštní konstrukce stěnových výplní a jejich příslušenství přísnější
tolerance.
U standardních protihlukových stěn je třeba dodrŽetmezni hodnoty amezni odchylky podle tabulky
č.5 (pokud projektová dokumentace nestanoví přísnější, např. PHC na mostech):
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Tab.S _ Mezní hodnotv a toleranotv a nce

Stavební díly parametr Min.hodnota
(mm )

Max.hodnota
(mm)

Mezní
odchylky

(mm)
Podezdívka Výška homí hrany nad

povrchem zpevnění nebo
zásypu po zhutnění' měřeno
ze strany vozovky

250 500 r)

Podezdívka Hloubka dolní hrany
podezdívky pod povrchem
zpevnění nebo zásypu, po
zhutnění

100 2)

Sloupky osová vzdálenost sloupků r10
Sloupky odchylka sloupků od svislé

osy (měřeno kolmo k ploše
stěnv)

H: 300

Sloupky Odchylka sloupku od
výyčovací osy stěny -
měřeno dole (v úrovni terénu)

+20

Výplň pole
(prvky )

odchylka délky prvku při
teplotě prvku:iOoC +5

Výplň pole
(prvkv )

Délka uložení prvku na
přírubách 40

Výplň pole
(prvky )

Trvalý průhyb
r/400 3)

Výplň pole
(orvkv )

Pruhyb od zatiženi větrem
h/50

Výplň pole
(prvky )

odchylka uložení prvku od
vodorovné (přizpůsobení
podélnému sklonu komunikace) + 0,5oÁ

Homí hrana
stěny

Výškové r ozdily sousedních
polí +20

Homí hrana
stěny

odchylka výšky
-30 4)

Homí hrana
stěnv

Pruhyb krycích profilů v poli
ístříškv) 11400

Vysvětlivky k tabulce:
l = délka prvku stěny
h: výška prvku

l) největší hodnota 500 mm neplatí pro přechodové oblasti
2) nesmí bý nepŤiznivě ovlivněno odvodnění
3) ve smyslu ČsN pN l4388
4\ vyuŽití této tolerance nesmí vést k nežádoucímu tvoření stupňů nebo lomů na horní hraně stěny
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7. Hodnocení agresivitv prostředí

Agresivity pro betonové konstrukce - prostředí - jsou stanoveny v ČsN EN 206_1, TKP, kap18. Pro
ocelové konstrukce TKP, kap.19.

8. odolnost proti posypovÝm solím ( CHRL)

Nadzemní konstrukce protihlukových stěn umístěné ve vzdálenosti možného ostřiku (od hrany
vozovky 10 m _ včetně solné mlhy) jsou v prostředí se stupněm agresivity pro betonové konstrukce
XF4 (viz TI(P kap.18)' pro ocelové konstrukce C4 (viz TKP kap.19). ostatní se posuzují individuálně.

9. odolnost proti stárnutí a korozi. nasákavosti a bobtnání. vvsychání" změně tvaru

S ohledem na požadavky životnost rozdilných konstrukcí specifikovaných v kap. III. a výskytu
všech materiálů a výrobků do nich zabudovaných v prostředí se stupněm agresivity XFa (Ca)příp.XF3
(C3) musí bý:

a) kovovó výrobky a spojovací prostředky opatřeny protikorozní ochranou dle kap.19 TKP;
b) betonové a železobetonové výrobky výhradně z provzdušněného betonu pevnosti C 30137 XF 4
a vyšší (dle TI(P kap.l8);
c) tmely a nátěrové hmoty musí mít vymezené a sledované vlastnosti, které jsou stanoveny
normami (tmely -' ISo 11600, ČsN pN 27389, ČsN pN 28339, ČsN pN 28340, ČsN pN 29046,
CSN EN 2739O,CSN EN ISO 10563, CSN EN ISO 10590, CSN EN ISO 10591, CSN 72 7031,
ČsN z: 0862, ČsN EN ISo 846 , lepidla - třídící znak norem 66, ČSN EN I2O04, tab. 1 ,2,3,
ČsN BN 1348, ČSN EN 1324 a nátěry _třidíci znak67);
d) dřevěné masivní konstrukce musí být impregnovány tak, aby byla zajištěna jejich životnost a
musí splňovat ČsN BN 335-l a ČsN EN 335-2.

Veškeré použité povrchové úpravy a hmoty musí odpuzovat vodu, nesmějí obsahovat látky
podporujícikorozi, musí bý odolné vůči světlu' hnilobě' trouchnivění, růstu řas, travin a kořenů.

Pro konstrukce umístěné v prostředí s nižším stupněm agresivity lze použit výrobky shodně ad a) - d)
a nebo podle prostředí stanovit smluvně jednotlivé požadavky namateriály.

l0. Odolnost proti vlivu bludných proudů a přepětí

objekty PHC patří mezi tzv.uložná zaÍizení dle čl.3.1 TP I24,kteráje nutno chránit prostředky
pasivní, případně aktivní ochrany. objekty PHC je nutno chránit na mostech shodně s mostní
konstrukcí.

Postupy a opatření při zajišťování ochrany pro omezení vlivu bludných proudů a přepětí (ochrana
před bleskem a škodlivými účinky atmosférické elektřiny) stanoví kap.5 TP I24.

11. Odolnost proti otěru

Stěnové v1iplně PHC tvořené pruhlednými materiály musí splňovat deklaraci povrchové ťvrdosti a
odolnosti proti otěru, mechanickému poškození a chemickým odstraňovačům graťrtti _ sprejů (ČsN
EN 1096-2, čl.4 - odolnost proti otěru).
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12. odolnost proti nárazu cizího tělesa a ochrana proti padaiícím úlomkům

Stěnové výplně všech druhů PHC musí odolat podle ČsN BN 1794-2.
(Posuzování obdobně s r,"-ýplněmi zábradli _ prEN I3I7 -6, TP 1 86.)
Podrobnosti zkoušek pro nárazy stanoví normativní Příloha c ČsN EN t794-1. ČsN ]3 20|I
Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí. Příloha l ČsN EN 1794-1 :2004 - řeší bezpečnost při
nárazuvozjdla a Příloha Etéže nolmy -náraz sněhu a ledu.

Sokly, sloupky' stěnové výplně i stříšky musí b]irt spojeny nebo ztuženy vnitřními nebo vnějšími
spojovacími prostředky, které přenesou mokrou tíhu vypočtenou dle normativní Přílohy B CSN EN
l]94-I:2004, vynásobenou součinitelem zatižení 4. Přitom je nutno předpokládat, že působící tíha
zdeformovaných nebo rozbitých prvků PHC odpovidá tizejednoho prvku, která působí na upevňovací
systém v nejnepříznivějším místě. Příloha B ČsN EN 1794-2:2004 určuje nepřímou bezpečnost -
bezpečnost proti padajícím úlomkům.

13. odolnost proti požáru křovin a vegetace

PHC v bezprostřední blízkosti zastavěných pozemků musí svými vlastnostmi zajišťovat, že požáry
vzniklé zahořením kŤovin, vegetace, rozlitého paliva při dopravních nehodách a havarovaných vozidel
se nepřenesou Z komunikace na týo pozemky' Do PHC zhořlavých materiálů,zejména dřevěných,
musí bý proto zabudovány ochranné pásy z ohnivzdomých materiálů.

Normativní Příloha A CSN EN 1794-2 definuje požadavky zkoušení požámi odolnosti panelů
PHC za podmínek obvyklých při malém poŽáru křovin na okraji komunikace. V případech možného
ohrožení veřejného zájmu většími požáry určí objednatel stavby PK jednoznačně v zaďávacich
podmínkách pro projektování stupeň požžtrni odolnosti.

14. odolnost proti UV záření

odrazné stěnové výplně tvořené transparentními materiály (skla a jiné) musí bý opticky stálé a
současně odolné proti vlivu I]Y záÍení 1ČsN EN 1794 _2 l2O04)'

15. odolnost proti biologickÝm. živočišnÝm škůdcům a vandalismu

Všechny konstrukční části PHC musí bifr. odolné plísním, hmyzu, hlodavcům a lidskému
vandalismu. Stálost a účinnost impregnačních povlaků odpuzujících škůdce, stejně jako pouŽití
pevných tkanin amřižek chránících qiplně před úmysln;jnn mechanickým poškozením musí odpovídat
poŽadavkům na živ otnost PHC.

16. Odolnost proti světelnÝm odrazům

Isou zakázány skleněné, kovové a nátěrové materiály a výrobky stěnových výplní, které oslňují
odrazem světla účastníky provozu na pozemní komunikaci. Zkoušení se řídí podle ČsN pN I7g4-2,
Příloha E.
Stěny transparentni, odrazivé nesmí bý postaveny zhlediska polohy dopravy, zvl. v Kižovatkových
uzlech kolmo na směry jedoucích vozidel.

17. Průhlednost

1B
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Transparentní stěnové výplně PHC musí splňovat požadavky statické a dynamické pruhlednosti

pro osoby, které za clonou bydlí (statická pruhlednost) a pro uživatele pozemní komunikace
(dynamická pruhlednost).

V1fpočtové posfupy pro stanovení optimální pruhlednosti deÍinuje informativní Příloha p ČsN pN
1794-2.
Návrhy pruhledných stěn musí bý jednoznačně zdůvodněny se zohledněním jejich nebezpečnosti pro
ptáky.

18. Barevná stálost

Stálobarevnost obou povrchů PHC (zemní valy vyjímaje) musí být zajištěna po celou dobu
deklarované provozní Životnosti konstrukčních a akustických prvků. Kvalitativní podmínky
posuzování stálosti barevného řešeníjsou dány ČsN o: 8804 a Čsx o: 8139.

19. Tříštivost

U stěnových výplní ze skel, organokřemičitých skel, akrylátu, polykarbonátů aj. se posuzuje
rozpadpo rozbití zkouškou podle ČsN pN I215o-L a ČsN EN 1794-2.

20. Přípustnost trhlin v betonovÝch konstrukcích

Přípustnost vzniku trhlin v betonových prvcích PHC se posuzuje podle podmínek agresivity
prostředí'

Problematika trhlin v betonových konstrukcích s ohledem na stanovenou provozní Životnost
jednotlivých částí je obsahem TKP kap.18.

Betonové protihlukové clony a jejich betonové části jsou zatřiděny mezi vybrané železobetonové
konstrukce s požadavky související s omezením napětí podle čl.7.2 ČsN pN 1992-2, omezení trhlin,
čl.7.3 normy.
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IV. ČLENĚNÍ pnouHLUKoVÝcH CLoN

Podle druhu konstrukcí a použitých materiálů
komunikacích používaj í:

se na ochranu proti hluku dopravy na pozemních

l.Zemnívaly

Jó:i.ď$|']) i{#* ii i}l{t]t{:ů

'.ů.nnnĚ*;Ir*v

)'|1|,1,*l ]'lťJ;(ť:'! ,1ji.;'{\; 7i Á']q'i

*lrr.! - Í"Fiklnil ťc:r*i x,tt:l:íhc' l,.i:lll

Zemni valy jsou s1pané konstrukce vybudované na povrchu území podél pozemni komunikace,
ohumusované, oseté travním semenem a doplněné vegetačním krytem z křovin a dřevin.
Do zemních valů se kromě neupravených nevhodných a zďravotně závadných zemin a materiálů
pouŽivaji prakticky veškeré druhy zemin a hornin. Použité materiály nesmějí ohrozit složky životního
prostředí, zejména podzemní vody.
Pro ziizování, dodávku, skladování a zkoušky materiálů jsou závazné kap.4 TKP, kap.13 TKP a
kap.25 TKP. Zemnívaly Se neposuzují podle ČsN pN 14388.
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2. Protihlukové stěnv

tvoří stěnové jednostranně nebo oboustranně
materiálových a konstrukčních provedení uložené
kalichů' plošných záklaďi, pilot resp. mikropilot.

TP 104

akusticky pohltivé nebo odrazné panely rizných
na soklech a zasunuté mezi sloupky kotvené do

#
Pťlř*Álxt št''

Ů&ei * HlrtJť* trTť$fi { t ffiIJfi' t csl Et ff}*-tí řÚ0ll

obr.3 _ Příklad řešení protihlukových stěn

3. Protihlukové stěny na mostech a zdech
pÍevážně tvoří odrazné panely ze skel, akrylátu nebo polykarbonátů apod. (výjimečně nepruhledné

zmateriáltt o nízké vlastní tíze) s pevným spojením s kovovými sloupky kotvenými do říms mostů'
zdi.

Uvedený obr. je příkladem použiti hmoty sklo, akrylát apod. a kotevního systému s certifikovanými
ocelovými kotvami do betonu.

3Ťrtll}l{' íJ'rr'lr'q rs 1{lÍÍ:full l!dpl}:l:]Ni.ljrl{i
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obr.4 _ Příklad řešení kotvení protihlukové stěny do římsy

4. Protihlukové stěnv kombinované se zelení

jsou protihlukové stěny ad.2. doplněné v líci a rubu (případně pouze jednostranně) pŤevážně trvale
zelenými nebo kombinovanými křovinami nebo dřevinami. obdobným typem jsou konstrukce
vyskládané z prefabrikovaných dílců vyplněných sypaninou (neposuzují se podle ČsN BN 14388)
opatřené oboustranně vegetací nebo hřebovanými travními dmy.
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obr.5 - Příklad řešení protihlukových stěn kombinovaných se zelení

5. Polovegetační stěny

jsou protihlukové stěny např. betonové, zděné nebo jiné opatřené v líci konstrukcemi
z nekorodující oceli nebo plastů a doplněné Vegetačním krytem z popínavých stále zelených rostlin.
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6.Zemní valv kombinované se stěnou

jsou sypané konstrukce s vegetačním porostem travin, Kovin a dřevin, na jejichŽ korunách jsou

umístěny pórrrtiue nebo odrazné protihlukóvé stěny. Pro technologický posfup prací při realizaci platí

TKP 25:(^Podle ČsN EN 14388 se posuzuje pouze stěna na koruně sypané konstrukce-)

obr.6 - Příklad řešení protihlukových polovegetačních stěn
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obr.7 - Příklad řešení kombinace Zemního valu Se stěnou

7. Drátokamenné ( gabionové ) konstrukce

Gabion je drátokamenný prvek ve tvaru krychle nebo kvádru, vyrobený z šestibokého ocelového
pletiva nebo Svařovaných ocelových sítí vyplněný přírodním nebo lomovým kamenem, případně
vhodným recyklátem. V případechpožadavků ozelenění gabionové stěny se plní současně s ukládáním
kamenů na Sucho sypáním Zeminy smíšené s humusem a současným hutněním po vrstvách tl.300 mm.
Gabiony se Sestavují přímo na míStě stavby V rozměrech určených dokumentací. osazují Se na
základovou spáru, která je urovnána do sklonu 2 Yo ve Směru od komunikace a je řádně zhutněna (95%
PS ). Podmínky sestav gabiónů jsou v kap.25 TKP a kap.30 (2002). Gabionové konstrukce nelze
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poxžitjako PHC v případě samostatně stojících gabiónů. Gabionové konstrukce se neposuzují podle
ČsN BN 14388.

:gč&iek o leoree PFiC'r otftróniL sgo*idlĚfl't
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obr.8 _ Příklad řešení gabionových konstrukcí

8. Protihlukové úpraw na pozemních obiektech ohrožených hlukem z PK

U těchto konstrukcí se jedná pouze o pasivní ochranu. Jde především o výměnu oken
s deklarovanou vzduchovou neprůzwčností (např' řešení oken s třídou zvukové izolace naitovniTZI
:3, cožje nadstandard. Při venkovní Lo.o * na úrovni 5 - 7 dB nad noční limity postačí ate ČsN z:
0532 okna s TZI: 2. Je nutno řešit konkrétní případy individuálně).
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9. Překrvtí
Koistnkce použitá jen ve vyjímečných případech (požadavek PHC s architektoniclqlm řešením)

obr.9 - Příklad řešení překrýím

gř*.ď-}

*{fr

fd

:E
l r,l

|Ífď
**J
LL
íÍ}4Ž'

í"r
:5Č
_l
lÍl
*Eti
LrJ
{1ťL

d
;>

-* ýJ

É á*_*
ffitr"q

" " ;;Ťr-t
#€l ll 'o

žř\.l'M+'ifot(sl W

s
-di

s,Irl

ĚH{..d

Ž.
r]H
o ť__l
ťL {fJ

'.{Ě.t

:E
{t: u":}

B{J-F'v

E

Ů*

k;

ťÍ'

ffi

r
]E

.J

E
{}

5*
&

Ý'
!

R5-b

"€

mř$
EÍ I!}#d\
šd N.

=si{3.

T-Eilllt l
řlf}
ť' rd

27

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



TP 104

V. STAVEnNÍ ČÁsu A KoNSTRUKCE

1. Skladba stavebního obiektu
Stavební objekty protihlukových clon tvoti ''

- zemni práce
- základové konstrukce plošné / hlubinné
- podezdívky' sokly a kalichy
- sloupky
- stěnové prvky a výplně
- stříšky
- únikové dveře a otvory
- zpevněné plochy, schodiště' zé"řradli a terénni úpravy
- bezpečnostní značky a piktogramy
- kotevní a spojovací prvky
- ozelenění, vegetační úpravy.

2. Zemnípráce

zahmují výyčení objektu 
' 
výkopy svahovaných apažených jam, nás1py avaly prosté a vrstevnaté,

vyztužené nebo vylehčené, obsypy základ& hutněné po vrstvách, svahování a dodání vhodné organické
hmoty pro osetí násypů.

3. Zirkladv

tvoří u plošných základ& stěn základové patky a základové pasy chráněné proti vlir,rr prostředí
především primémí event. sekundérní ochranou nátěry nebo izolačními povlaky. Provádí se zpravidla
jako monolitické železobetonové C 20125 nebo C 30137, lze použit rovněž prefabrikované
železobetonové dílce C 30131 a to vždy na vrstvě podkladního betonu min.C 8/10. Mohou bý v
prostředí XC2,XC3 nebo XC4 nebo XF4, dle ČSN EN 206-1 a TKP, kap.18.

Hlubinné zák|ady jsou vesměs piloty a to buď beraněné z ocelových válcovaných tyčových profilů
nebo z prefabrikovaných železobetonových dílců C 45155, nebo vrtané železobetonové C 20125
vesměs v prostředích XC2, XC3 nebo XC4 prováděné většinou do ocelových pažnic ponechaných ve
vftech.

4. Kalichv

umožňují osazení sloupků, jejich směrovou a výškovou rektifikaci a následné zmonolitnění
záIivkou s cementovým pojivem třídy C 30131 až C 35145 XC4,XF4.

U plošných zák|adů jsou kalichy jejich integrální součástí, u základů hlubinných se provádějí
z betonu C 30131 pro prostředí XC4, XF4 do kruhového nebo čtvercového bednění s vnitřní
vybedněnou dutinou tvaru komolého čtyřbokého jehlanu.
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5. Sloupky

jsou tyčové konstrukční dílce tvaru I nebo H tvořící hlavní svislý nosný a stabilitní prvek
protihlukové stěny, kteý současně umoŽňuje osazení, uložení a fixaci stěnových výplní i jejich
snadnou vyměnitelnost při opravách aídržbě.

Betonové sloupky jsou vždy prefabrikované C 25130 nebo C 30137 a C 35/45 v prostředí podle
vzdálenosti od komunikace (dosah ostřiku) XC4 a zároveň XF2 nebo XF 4. ocelové sloupky mohou
být z válcovaných proťrlů nebo svařovaných pásnic (plechů) s kotevní deskou umožňující jejich
kotvení do železobetonových říms mostu' galerií nebo zdí. Pro materiál protihlukových clon
uvažujeme dosah ostřiku od projíŽdějících vozidel do 10 m.

Povrchová ochrana ocelových sloupků a kotevních desek je na celém jejich povrchu (i na
úložných plochách) určena podle TKP kapitola 19 pro prostředí C4 s životností 30 let.

Mezi sloupky a stěnovými panely nesmí bý jakékoli mezery, kontaktní Spáry musí bý vŽdy
utěsněny tmely nebo pryži s deklarovanou životností min.15 let (obnova během údrŽby).

6. Podezdívky a sokly

tvoří hlavní vodorovný nosný a stabilitní prvek stěny' který umožňuje přenesení svislého zatiŽeni
stěnovými výplněmi do základových konstrukcí a současně zvyšuje odolnost zásypu apaty stěny proti
vyplavování včetně odvedení srážkových vod i roztálého sněhu za jejirub.

obdobně jako sloupky jsou téměř výhradně ze železobetonových dílců C 30137 a C 35l45 XF4, ve
výjimečných případech odůvodněných závaznými stanovisky orgánů státní památkové péče
resp.životního prostředí mohou bý navrženy z cihel, tvárnic, případně z jiných materiálů s tim, že
deklarovaná ýzická Životnost v prostředí XF4 je pak oproti betonovým dílcům značně nižši (viz
kap.III těchto TP).

Na mostních konstrukcích je výhodné použití soklů Z vysoce pohltivých vodorovných
sendvičových segmentů z hliníkových profilovaných prvků s minerální výplní.

Mezi sokly (podezdívkami) a stěnovými panely nesmí bý jakékoli mezery. Kontaktní spáry musí
bý vždy utěsněny tmely s deklarovanou životností min.15 let (obnova během údržby).

7. Stěnové vÝplně

plní rozhodující akustické funkce stavebního objektu d. deklarovanou neprůzvučnost a pohltivost.
Stěnové výplně musí bý v přírubách sloupků dostatečně zasunuty a zejména utěsněny s cílem

zabránit nežádoucím vibracím qýplní při prujezdu vozidel případně i jejich vypadnutí.
Pokud jsou zatizení pro snížení hluku namontována na nosnou konstrukci tak, že při jejich

poškození miže vzniknout nebezpečí pro uŽivatele pozemní komunikace nebo jiné osoby pohybující
se pod touto konstrukcí, musí bý provedeny protihlukové stěny z netříštivého materiálu nebo
v nechráněných místech požadovat zpevnění panelu pomocí vnitřních nebo vnějších spojovacích
prostředků tak, aby se neúvolnily a nespadly dolů.

Za možné důsledky poškození zaÍízení Pro snížení hluku a plánování přiměřených
ochranných zařízení odpovídá objednatel (viz CSN EN 1794-2).
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Nad veřejnými komunikacemi a plochami musí b;Ít stěnové výplně a sloupky vzájemně spojeny

přídržnými lany, upevňovacími nebo jin;ými prostředky, dimenzovanými na 4 násobek vypočtených
sil z kombinace zatižení dle Přílohy g ČsN EN 1794-1.

Stěnové výplně přenášejí do sloupků stěn účinky aerod1mamického působení větru,tlaku
působeného vozidly a dynamického zatižení při odstraňování sněhu.

Druhovost a typologie stěnových vyplní je specifikována jednotli1ými uŽitn;fmi vzory jejich
vyrobců a dovozců.

Mezi stěnovými výplněmi nesmí bý jakékoli mezery, kontaktní Spáry musí bý vŽdy těsněny
tmely s deklarovanou životností min.15 let (předpoklad obnovy během údržby). Při montáŽi a
kompletacích výplňových panelů PHC je nepřípustné provádění jakýchkoli dodatečných úprav
stěnových prvků, sloupků nebo podezdívek (soklů) oproti schválenému typu.

Materiálové parametry stěnových v1iplní jsou obsaženy V PŤiloze H těchto TP- Stavební
materiály.

8. Stříškv

chráni stěnové výplně a sloupky pÍed zatékáním srážkové vody, musí je proto bezpečně překr''-ývat
a bý k nim pevně příp.demontovatelně upevněny tak, aby vyhověly silám pro které jsou navrŽeny'
vynásobeným součinitelem 1,5.

Materiálové řešení zpravidla odpovídá materiálu stěnových vyplní (betonové, dřevěné, plastové,
kovové aj. ).

9. Únikové dveře a otvorv

se navrhují dle Vyhl.č.I04lI997 Sb. u stěn delších 300 m a to max. po 150 m na každé straně
komunikace vždyjedny, u mostů pak na straně servisních schodišť na koncích rovnoběžných křídel
opěr. Nenavrhují se u stěn vzdálených více než 5 m od hrany koruny komunikace.
Mus í sp lňo v at p o Žadavky

- zvlkoizolační, nikoli však absorpční,
- snadného otevirání z obou stranbez klíče,
- otevírání ve smětu úniku od komunikace,
- samočinného zavirání.s těsněním (sešikmené panty).

Rozměry únikových otvoru resp.přístupových cest v PHC jsou 2,I mx 0,9 m (dle ČSN I7g4-2,
Příloha D).

Požadovaná Životnost rám:ů a výplní odpovídá životnosti stěnových výplni dle kap.III. těchto TP.
Všechny závěsy a kování musí bý provedeny z ocelí s protikorozní ochranou podle kap.19 TKP tak,
aby vyžadovaly minimální údržbu a aby zůstaly provozuschopné i za nepřiznivých povětrnostních
podmínek.
Místa únikových cest musí bý jasně označenabezpečnostními tabulkami.
Poznámka 1:

Je třeba vzitv úvahu i úpravu možnosti příjezdu vozidel.
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Poznámka 2:

U protihlukových clon s únikovým otvorem bez ďveÍi, aby se zabrániIo pronikání hluku mezerou
v místě přerušení protihlukové clony, musí bý zajištěny dostatečné přesahy navazujicich clon nebo se
před mezeru umístí další protihluková clona s přesahy.
Poznámka 3:

Pokud je přístup na komunikaci z opačné strany protihlukové clony omezen, je nutné umístit ze strany
komunikace informační tabulku s varováním, že návrat je ZaÍnezen.
Poznámka 4:
Pro zajištění bezpečnosti na únikových cestách musí b1it přijata potřebná opatření k údrŽbě.

10. Zpevněné plochy a schodiště

Plochy mezi silničním záchýným systémem a sokly (podezdívkami) stěn se zpevňují zpravidla
betonovými zámkovými dlažbami C 30137 pro prostředí XF4, stejně tak i nouzové chodníky
v únikových dveřích a otvorech, případně i za rubem stěn.

Úniková schodiště s ocelovým zábradlim se zbezpečnostních důvodů navrhují vždy na svazích
násypů mezi únikovými dveřmi (otvory) a rostl;fm terénem v patách násypů. Jsou zásadně ze
železového monolitického betonu C30l37 nebo z dílců C 45l55 v prostředí XC4, XF3 nebo XF4.

S výjimkou zéhradli musí mít deklarovanou provozní životnost 50 let, ocelové zábradlí 30 let s
PKO l5 let (dle TKP kapitola 19).

11. Kotevní prvky - sítě a lanka

Kotevní prvky ocelových úložných desek sloupků
výpln| stříšek a sloupků zabraňujici vypadnutí stěnových
TKP kap. 19 a kap.11.

Úlozné desky' které tvoří součást betonových říms,
kotevní pruky pak v souladu s kap' L9 a 11 TKP'

na mostech, svomíky a spojovací lana
výplní se navrhují a dodávají z oceli dle

musí bý provedeny z oceli, jako i jejich

Mřížoviny, závěsné sítě a rošty nebo příchytky pro zachycení popínavé vegetace jsou vesměs
zkorozivzdomých profilů' lan a drátu.

12. Bezpečnostní značkv a piktogramy

Tabulky pro označení únikových východů v protihlukových stěnách (PHS):

- Jedná se bezpečnostní tabulky dle NV č.IL|2O02 Sb. a dle ČsN Iso 3864' Tabulkami se
označuje únikový východ a případně i hláska tísňového volání, pokud je umístěna ve
výklenku nebo za PHS tak, že není viditelná zmista řidiče ve vnějším jízdním pruhu ze
vzdálenosti nejméně 100 m.

- Pro tabulky se použijí stejné technologie, konstrukce, materiály a zkušební metody jako na
pevné svislé dopravní značky a jsou na ně kladeny stejné požadavky.

- Tabulky se provedou zFeZn nebo Al plechu s rámečkem nebo ztužujícím dvojit1ým
ohybem po celém okraji. Mohou bý provedeny i jako sendvič. Symbol běžici postavy se
šipkou bude zeleno-bilý, oboustranný' retroreflexní. Vzhled tabulky pro únikový východ i
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pro označení hlásky včetně dílčích rozměrů jsou na obrázku v Příloze D těchto TP. Rohy
podkladu či rámečku kopírují zaobleni rohů činné plochy.

- Tabulky se provádí ve dvou zákIadnich velikostech. Při vzdálenosti PHS od líce svodidla
více než 1000 mm mají tabulky rozměr činné plochy 900 x 450 mm, při menším odstupu
od svodidla mají tabulky rozměr 750 x 375 mm.

- Tabulky se osazují svojí vzdálenější hranou přímo na zeď, dolní hranou do výše 2200 mm
nad vozovku. Jsou osazeny svisle a kolmo k ose komunikace. Doporučuje se uchycení na
nosný sloupek zdi. osadí se vŽdy jeden symbol k jednomu únikovému otvotu. Na konce
PHS se tabulka neosazuje. Hrana symbolu bližší k vozovce nebo jeho konstrukce smí bý
vzdálena od stěny max. 950 mm resp. 800 mm. Konstrukce tabulky i její nosné prvky musí
odolávat klimatickému namáhání. Při osazování na betonové části stěny se musí pouŽít
ocelové kotvy, použiti plastových hmoždinek není přípustné.

- Konstrukce ani tabulky Se nenatírají krycími nátěry. Spojovací materiál bude
korozivzdorný' Kombinace materiálů na všech t1pech značek musí splňovat požadavky
TKP kap 19. Symboly na tabulce budou provedeny sítotiskem.

- Na dálnicích, rychlostních silnicích l.třídy a rychlostních místních komunikacích je činná
plocha tabulek provedena z retroreflexní folie třídy 3 dle ČsN EN 12 899-1. Na ostatních
silnicích l.třídy a na místních komunikacích v intravilánu je z folie třídy 2' na silnicích
nižších tÍid, a místních komunikacích v extravilánu z folie třídy 1. Životnost folie třidy 2 a
3 musí bý nejméně 10 let, u folie třídy 1 je minimální životnost 7 let. Celková záruka na
tabulku se požaduje 5 let.

- Nedílnou vnitřní součástí konstrukčních vrstev retroreflexní folie musí bý prvek
(identifikační logo, symbol vyrobce nebo definovaná struktura materiálu), který vyjadřuje -
optické vlastnosti a životnost.

- Funkční Životnost celé konstrukce včetně upevňovacích prvků musí bý nejméně 15 let a
životnost povrchové ochrany všech částí nejméně 10 let.

Umístění únikových otvoru lze zvýraznit šikmým rastrování vlysů nebo lat'ováni na površích
stěnových výplní nebo barevným odlišením obdobných domén.

Transparentní čiré plochy stěnových výplní ze skla, polykarbonátových nebo akrylátových desek,
musí bý opatřeny někteým z předepsaných řešení dle Přílohy J těchto TP.

13. Terénní a vegetační úpravv

spočívají v provedení osetí rozprostřené organické hmoty na povrchu terénu v rubu stěn a pohozu
valouny těženého štěrkopísku frakce 631125 vtl-250 mm Vjejich líci' pokud není plocha mezi
silničním záchytným zařizenim a lícem soklu oďlážděna.

osázeni popínavé zeleně z rubové strany, případně i v líci stěn musí bý druhově vystřídané -např.Polygonum baldshnamicum trienpidata ,,Weitchii", Patrthenocissos quinqueofolia
,,Engelmanii", Polygonum baldshuanicum nebo Hedera helix po úsecích cca20 m délky.

Pro všechny týo výsadby je nutno zajistit dobré půdní podmínky buď výměnou půdy
v jamkách nebo v podélných ýhách za svodidlem pro sázeni substráfu.

Všechny výsadby je třeba namulčovat mulčovacími plachetkami a 150 mm vrstvou kůry.

Při výsadbě je nutné dodrŽet jarní nebo podzimni agrotechnickou lhůtu s dostatkem vláhy,
protože dodatečné zalévání výsadeb za stěnou není prakticky možné'

Výsadby se přihnojují vhodn;.irn tabletovým hnojivem.
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VI. VLASTNOSTI

1. Posuzování funkčních vlastností
Posuzování ťunkčních vlastností musí bý provedeno podle tabulky 6 pro všechny typy zaÍizení pro
snížení hluku. Pokud nemusí bý stanoveny požadavky na funkční vlastnosti pro jednu nebo více
vlastností proto, že v členském státě, kde je výrobek uváděn na trh' není daná vlastnost vyrobku pro
určené pouŽití předmětem žádných předpisů, mohou vyrobci vždy využít možnost NPD (Žádný
ukazatel není stanoven). NPD se nicméně nesmí použit tam, kde Se na vlastnost vztahuje mezní
úroveň.

abulka 6- Vlastnost zartzem pro snlzen hluku

Vlastnosti a příslušné podpťlrnó normy Protihlrrková
clona

obklad překýí
Konstrukční prvek
(pokud se zkottši

odděleně)
Zvuková pohltivost

CSN EN 1793-1 Er
A

Er
I

Vzduchová neprůzvučnost
CSN EN I793-2

A I A
Zatíženi větrem a statické zatížení

ČsN BN 1794-1 . Příloha A
 A A A

Mastní tíha
ČsN gN 1794-| ' Příloha B

A A  A

. Nárazy kamenů
CSN EN 1794-| . Příloha C

 A A o
Bezpečnost při nárazu vozidla
(bezpečnost osob ve vozidle)
CsN EN 1794-1 , Příloha D o o I o

Bezpečnost při nárazu vozidla
(kombinované bezpečnostní zaíízení

. a protih|uková clona)
CSN EN 1794-| . Příloha D

E2 Er
a

Dynamické zatiženi při
odstraňování sněhu

ČsN rNI Ú94-| ' Příloha E  A I A
Odolnost proti požáru křovin

CSN EN 1794-2 , Příloha A
 A  A

Nebezpečí padajících úlomků
CsN EN 1794-2 

' 
Příloha B

  A A
ochrana životního prostředí
CsN EN 1794-2 , Příloha C

A A A A

' Unikové cesty
CSN EN 1794-2 , Příloha D

A A A
odraz světla

ČsN BN |794-2 , Příloha E
A A  A

Průhlednost
ČsN pN 1794-2 . Příloha F

o I o I

Zlepšení činitele difrakce
CEN/TS 1793-4

I a I

' nepoužívá se

Au této vlastnostije nutné uvést hodnotu nebo třídu nebo skrrtečnost, Že funkční vlastnost není stanovena

o volitelná
E 1 pouŽije se pouze v případě,že zaŤízeni je označeno jako zwkopohltivé
E2pouŽijesejenpřizatříděníjakokombinovanébezpečnostní zatizeniaprotihlukováclona,jakjeuvedenovČSN

EN 1793-1' 4.4 (inak volitelné)
E3 použije se jen v případě pevného připojení na kombinované bezpečnostni zaÍizeni a protihlukovou clonrr' jak je

defrnováno v ČsN BN 1794-I,4.4 (iinakvolitelná)

Výrobce musí poskýnout výsledky zkoušek alnebo v1ipočty charakteristik podle příslušných norem
uvedených v tabulce 6.
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Funkční vlastnosti nesmí brt menší než vlastnosti stanovené v materiálových specifiklacích
v Evropských normách, pokud exisfují.

2. Požadavkyvlastností

í vlastností zařizeni pro snížení hluabulka 7- Zkušebr urČeni vlastnostÍ zaÍtzeni pro sntŽenÍ hluku
PoŽadavelďvlastnosti

(pro použití podle tabulky č.13)
Zkušební metoda Poznámky

Zvuková pohltivost Dlo " o CSN EN 1793-1 Deklarovaná hodnota - dB, stanovená na
absomční straněíách) orotihlukové clonv

Vzduchová neprůzvučnost Dln " ' CSN EN 1193-1 Deklarovaná hodnota - dB

odolnost pr oti zatíŽeni
Vlastní tíha akustického prvku: za
mol<ta,za sníženého moka' za sucha,
jak je definováno v B.2 ČSN EN 1794-

1c

CSN EN 1794-I, příloha B
(v1ipočet nebo zkouška)

Deklarovaná hodnota - kNi prvek pro
stanovené podmínky : moko, snížené
moko nebo sucho

Maximální svislé zatížení, které může
prvek unést' aby splnil B.3.2 ČSN EN
1794-1 hatíženíhomími prvkv) e

CSN EN 1794-1, příloha B
(výpočet nebo zkouška)

Deklarovaná hodnota - kN/m po délce
akustického prvku

Maximální kolmé (90")zaÍiženi, které
může snést akustický prvek, aby splnil
A.3.3 CSN EN 1794-1 (zatížení větrem
a statické zatížení)c

CSN EN 1794-1, příloha A
(v1Ípočet nebo zkouška)

Deklarovaná hodnota - kN/m' na prvek

Maximální kolmé (90")zatížení, které
může snést konstrukční prvek, aby
splnil A.3.2 a B.3.3 ČsN rx Ů94-|
(zatížení větrem, statické zatiženi a
vlastní tíha) 

d

CSN EN I794-I, příloha A
a B (výpočet nebo
zkouška)

Deklarovaná hodnota - kN/m po délce
konstrukčního prvku, pro Stanovenou
výšku (y) protihlukové clony

Maximální ohybový moment, který
může snést konstrukční prvek, aby
splnil E.2 a B.3.3 Čsx Bx 1794-1
(dynamické zatíženi při odstraňování

_. .d
snenu)

CSN EN I794-I, příloha E
(v1ýpočet nebo zkouška)

Deklarovaná hodnota - kN v úrovni terénu

Maximální kolmé (9O')zatížení, které
může snést akustický prvek, aby splnil
E.2 CSN EN 1794-I (dynamické

zaÍíženípři odstraňování sněhu) 
c

CSN EN 1794-7, příloha E
(výpočet nebo zkouška)

Deklarovaná hodnota - kN/m' * 2m na
akustický prvek

Nebeznečí padaiících úlomků CSN EN 1794-2 příloha B TÍída 1 aŽ 6
odraz světla : Hodnota odrazu měřená
podle E.3 ČsN Bx 1794-2

CSN EN 1794-2 příloha E Deklarovaná hodnota - lom odraženého
světla

Uvolňování nebezpečných látek Deklarované látky
Látka,fi" < ,,Y" ppm

Trvanlivost
Akustické vlastnosti
Neakustické vlastnosti

prEN 14389-1
CSN EN 14389-2

ilB/čas
Deklarovaná životnost (roky)

u Prrr" pro zaŤizenipohlcující zvuk
b 

Nepoužívá se pro obklad
c 

Nepoužitelné, nejsou-li akustické prvky zahrnuty ve výrobku
d 

Nepoužitelné, nejsou-li konstrukční prvky zahrnuty ve výrobku

" Pro nesvislé protihlLrkové clony musí bý specifikován sklon (např.svislice + 15o)

lka
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vII. HODNOCENÍ sHoDY

1. Všeobecně

Hodnocení shody pro zaŤizení pro sníŽení hluku silničního provozu podle evropské norrny ČsN pN
14388 musí bý prováděno podle CSN EN 1793-1', CSN EN 1793-2, CSN EN I194-I a CSN EN
I]94-2, ČsN px 14389-1, 2, ČSN EN 60721-3-4, které musí bý pouŽívány společně.

U hlavních stavebních výrobků pro konstrukce PHC se předpokládá posouzení shody podle zákona
22lI997 Sb. ve zněni pozdějších předpisů a pro základni vlastnosti podle NV 163/2002 Sb.a NV
19012002 Sb. pro vybrané výrobky označené CE (viz též TKP, kap.25).
Je-li dosaženo souladu s přílohou ZA norlny ČsN pN 14388' musí výrobce nebo jeho plnomocný
zástupce se sídlem v EHP vypracovat a uchovávat prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě), které
výrobce opravňuje připojovat označení CE. Toto prohlášení musí obsahovat:
a) jméno a adresu vyrobce nebo jeho zplnomocněného zástupcem se sídlem v EHP a místo výroby;
b) popis výrobku (druh, označeni, pollŽiti,.. ') a kopii doprovodných informacik označení CE;
c) ustanovení, který výrobek odpovídá (např.příloha ZA CSN EN 14388);
d) příslušné podrobné podmínky pro použití výrobku;
e) název a adresu notifikované osoby (případně kontrolního orgánu nebo laboratoře);

0 jméno a postavení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení v1ýrobce nebo jeho
zplnomocněného zástupce.

Výše uvedené prohlášení a certifikát musí bý vypracován v úředním jazyce nebo jazycích členského
Stáťu EU, ve kterém se má výrobek používat.

Shoda zařizeni pro sníŽení hluku s požadavky ČsN EN 14388 a s deklarovanými hodnotami musí bý
prokázána:
a) počáteční zkouškou typu,
b) Ťizenim výroby u výrobce.

Výrobce dodá technickou dokumentaci včetně :
- pokynu pro instalaci _ musí popisovat, jakým způsobem musí být výrobek (akustický

prvek, plná protihluková clona , atd.) instalován, aby dosáhl funkčních vlastností zjištěných
počátečními zkouškami bpr,;

- návod pro údržbu - musí specifikovat opatření, která jsou potřebná' aby byla zachována
nebo Se zabránilo snížení trvanlivosti akustických vlastností, pruhlednosti, pevnosti
konstrukce atd.

2. Zkouška typu

2.1. Počáteční zkoušky typu
Počáteční zkouška t1pu musí bý provedena vždy na začátku vyroby nového typu zaŤizení pro sniŽeni
hluku nebo na začátku nového výrobního posfupu, kdy můŽe dojít ke změně deklarovaných vlastností.
Smí se vzitv úvahu dříve provedené zkoušky podle ustanovení ČsN BN 14388 (stejný v;1irobek' stejné
vlastnosti, zkušební metoda, postup odebírání vzorků atd.).
Zkouši se jeden vzorek, ktený musí bý reprezentativní ve všech aspektech běžné výrobky daného
výrobku.
Jsou-li vlastnosti stanoveny nazákladě shody sjinými normami pro výrobky, není nutno je hodnotit
Znovu' za předpokladu, že výrobce (projektant) zaruči platnost výsledků.
U výrobků s označením CE podle příslušných harmonizovaných evropských specifikací se smí
předpokládat, že mají deklarované vlastnosti ikďyž to nenahrazuje odpovědnost projektanta zanlčit, že
zaÍízeni pro snížení hluku je jako celek správně navrženo a že jeho jednotlivé díly maji nezbytné
hodnoty funkčních vlastností.
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Vlastnosti odpovídajíci označení CE musí bý předmětem počáteční zkoušky typu nebo v1ýpočtu, kde
to ČSN EN 14388 umožňuje, s výjimkou uvolňování nebezpečných látek, které smí bý hodnoceno
nepřímo pomocí kontroly obsahu dotyčné látky.
2.2.Dalši zkoušky typu
Pokud dojde ke změně na zaÍízení pro snížení hluku nebo ke změně použitých materiálů nebo
dodavatele jednotlivých dílů nebo výrobního postupu, která by mohla výrazně změnitjednu nebo více
vlastností, musí se vždy u příslušné vlastnosti zkouška typu opakovat.

3. ŘízenívÝrobv u vÝrobce

Systém Íizeni výroby odpovídá příslušné čáSti ČSN ISo 9001:2001, který musí bý vývořen podle
konkrétních požadavků CSN EN 14 388 ( viz norma).

VIII. PRo K1.zov 
^NÍ 

SHoDY

1. Svstém prokazování shodv

Na prokazování shody podle ČsN BN 14388 se vztahuje systém 3, tj. počáteční zkoušky typu musí
vykonat notiťrkovaná osoba.

2. Úkolv při prokazování shodv

Potvrzení požadavků a hodnot určených norTnou ČsN pN 14388 za účelem označeníPHC značkou
CE se musí dokladovat:

- počátečními zkouškami typu (ITT _ initial t1pe tests),
- zavedenou vnitropodnikovou kontrolou výroby (FPC _ factory production control).

Útoty při prokazování shody jsou přehledně v tabulce 16.

Tabulka 8_ Rozdělení úkolů oro orokazování shod

3. Označení vÝrobků CE
Pokudje výrobcem prokázáno dodržení požadavků podle přílohy zA v ČSN EN 14388, výrobce nebo
jeho zástupce se sídlem v EHP vydá vyhlášení shody, které výrobce potom opravňuje označ,it výrobek
značkou CE.
označeni výobku značkou shody CE musí obsahovat:
a) identifikační číslo notifikované osoby
b) jméno a adresa výrobce
c) poslední dvojčíslí roku' ve kterém bylo označení CE připojeno
d) číslo certifikátu shody (pokud je to třeba)
e) odkazna norrnu ČsN gN 14388

0 označeni výrobku atyp
g) údaje o vlastnostech stanovených v mandátu (uvedeny v tabulce 12)
h) ,,Žádny ukazatel není stanoven" (NPD) se nesmí použit tam, kde se na vlastnost vztahuj e mezni

úroveň. Možnost ,,Žádny ukazate|není stanoven" může bývyužitapouze tehdy, kdy se na
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a enl uKo azovanl s
Ukoly obsah úkolů Použitá ustanovení

Ukoly výrobce Rízení výroby u výrobce
(FPC)

Parametry všech vlastností
uvedených v tabulce l5

Rízení výroby u výrobce
(FPC)

Počáteční zkoušky typu
(nebo hodnocení)

notifikovanou zkušební
laboratoří

odolnost proti záÍeni
Zvuková pohltivost

Vzduchová neprůzvučnost
Nebezpečí padaj ících úlomků

Trvanlivost
Odraz světla

Tabulka 14
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vlastnost pro dané určené pollžiti nevztahují žádné požadavky předpisů členského Státu, ktený o
označeni rozhoduje.

t

t

Příklad označení CE (přehled inÍbrmací)
ce

01234
AnyCo Ltd, PO Box 21, 8-1050

05

CSN EN 14388:2005
Protihluková stěna pro snížení hluku silničního
provozu: Typ Protihluk' akustický prvek typu
F' délka 4m, typ s|oupku P' výkresy Ag1320'
1 2.5.2000 a 1322-1326. 1 7.5.2000
Suchá a redukovaná mokrá vlastní tíha
akustického prvku:
Suchá: 0'70 kN
Redukovaná mokrá: 0'92 k}a

odolnost pr oti zatíženi
Maximální svislé zatížení, kteró prvek snese:

150 kN/m2
Kolmé (90") zatížení, které akustický prvek
snese(zatíŽení větrem a statické zatižení:

1,2 k|{/m2
Kolmé (90') zatížení, které konstrukční prvek
snese(zatížení větrem, statické zatížení a vlastní
tíha):
Výška protihlukové stěny 3m 5,2 kN/m
Výška protihlukové stěny 4m 4,4 kl[/m
ohybový moment v úrovni terénu, který
konstrukční prvek snese (zatížení při odstraňování
sněhu): 15 kNm
Kolmé (90o) zatížení, které akustický prvek
snese(zatíŽení při odstraňování sněhu): l4 kN*2m
Zvuková nohltivost Dlo : ll dB
Vvzduchová neorůzvučnost DL": 27 dB
odraz světla: NPD
Nebezpečí oadaiících úlomků: třída 3
očekávaná trvanlivost akustických vlastností
Změny činitele odtazu zvuku DLn1 po (5,10,l5 a
20 letech):
V typických expozičních třídách: -3,-5'-5,-6 dB
V klimatických podmínkách 4K3: -3,-5,-6,_8 dB

Změny činitele vzduchové neprůzvučnosti DL51
po (5, 1 0,1 5 a 20 letech):
V typických expozičních třídách: 0, 0, 0,-2 dB
V klimatických podmínkách 4K3: -1,-2,-2,-3 dB

očekávaná trvanlivost neakustických vlastnosti
Zivotnost 30 let

Nebezpečné látky: arsen, rtuť < x ppm
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IX. oBsAH PRoJEKToVÉ A vÝRoBNÍ ooruMENTACE

Směmice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací spolu s příslušnými kapitolami
TKP-D (kap.1, 6, 8 a 1 1) stanoví podrobnosti a věcný obsah jednotlivých stupňů dokumentace PHC.
Ve specielních případech, týkajicích se ochrany volně žijicich živočichů je třeba postupovat dle
Přílohy J (kap.a) těchto TP.

1. Akustická studie

posuzuje problematiku ochrany před hlukem z dopravy a jeho dopadu na budovy a uzemi,
které jsou definovány v $11 a v Ptiloze 3 Nařízení vlády č.14812000 Sb. vplatném zněni a

lokalizuje' kde lze předpokládat překročení předepsaných hladin akustického tlaku ve dne a v noci.
V případě indikovaného překročení hladin hluku pro vnější hluk, navrhne Zpracovatel akustické
studie polohu protihlukové clony, včetně jejich rozměrů tak, aby v chráněném venkovním prostoru a
chráněném venkovním prostoru staveb bylo zajištěno splnění platných limitu pro den a noc. Nelze-li
technickými opatřeními zajistit splnění platných limitů v chráněném venkovním prostoru staveb, je
možné omezit se na zajištění příslušných limitu v chráněném vnitřním prostoru staveb dle Přílohy 4
Nařízení vlády č.148/2000 Sb.

2. oznámení a dokumentace EIA

Pokud je Oznámení dle Přílohy 4 (zákona 100/2001 Sb. v platnémzněni) a Dokumentace EIA je dle
Přílohy 4 (zákona I00l200I Sb. v platném znění) je součástí i akustická sfudie, která prověřuje vliv
jednotlivých posuzovaných variant, včetně varianty nulové, na zasažení chráněného venkovního
prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb nadlimitním hlukem. Součástí této studie je i
orientační návrh umístění a rozměrŮ nutných protihlukových stěn a vzájemné posouzení možných
variant z akustického hlediska.

3. Dokumentace pro územní rozhodnutí

Akustická studie uvádí v situaci stavby rozsah a umístění PHC a to pouze čarou, staničením začátktt
a konců objekťů stěn s údaji o jejich výškách nad terénem.
Akustická studie tvoří nedílnou část oÚn; je v ní posouzena celková problematika ochrany proti
hluku ze silniční dopravy a navrženy základni akustické funkce PHC, doložené qýpočty dle platné
metodiky. Akustická studie v této fázi projektové přípravy již zahrnuje optima|izovaný výpočet, kdy
vzájemný poměr mezi délkou a výškou protihlukové stěny je již optimalizován s cílem
minimalizovat její plochu atimi investiční náklady.

4. Dokumentace pro stavební povolení

Akustická studie zďe zahnuje stavební a akustické podrobnosti všech stavebních objektů PHC s tím,
že'.

- technická zpráva určí délku' výšku a typ stěny, způsob založeni a mateňálové řešení všech
konstrukčních částí objektu;

- výyčovací schéma stěny definuje její prostorovou polohu v souřadnicích;
- vzorový pÍičný řez obsahuje veškeré stavební podrobnosti konstrukce stěny;
- fotomontáže zobrazí prostorové řešení stěny vůči existujícímu stal.u;
- statickým výpočtem se posuzuje materiálové a konstrukční řešení základi, soklů, sloupků a

stěnových výplní PHC včetně detailů;
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- PHC musí ekonomicky splnit poŽadavky hygienických limitů, tj. akustický výpočet jejich

optimalizovaných rozměru zajišťuje minimální plochu při zajištění potřebné ochrany před
nadměrným hlukem;

- prokazuje proveditelnost objektu PHC v daných geotechnických a prostorových
podmínkách stavby.

5. Proiektová dokumentace pro provádění stavby

zpřesňuje DSP'
V soupisu prací definuje vyrobky dle OTSKP SPK a uvádí zpřesňující speciÍikaci požadavků
objednatele stavby :

5.1 ldentiťrkační list stavebního objektu PHC
obsahuje shodně s přílohou čís.3 kap.6 TKP-D veškeré údaje řešení stavebního objektu.

5.2 Projektové a technické specifikace
tvoří nedílnou součást PDPS a stanoví požadavky objednatele dle kap.25 TKP a těchto TP.

- ó. Realizační dokumentace zhotovovacích prací

ycházíT#l"'#:ffi}l;Í:i:.x'.ff#pňůdokumentaceazahmuje:

výkresy tvaru a výztuže záklaď:ů, soklů a sloupků;

- Í:riil Íilř:i}jť:1xJT'."'ilJ,ii'H#irodníků resp schodišť,
podrobnosti vegetačních úprav příp. jejich přichycení na PHC.

7. VÝrobně technická dokumentace

rozpracuje detaily a skladbu PHC pro realizaci v kvalitě vyžadované objednatelem a ve
shodě s označením výrobku značkou CE.

Výrobně-technická dokumentace zhotovitele musí obsahovat:
- skladebný plán všech konstrukčnich části, výrobků a příslušenství;
- dílenské výkresy všech betonových, dřevěných, skleněných aj.dílců včetně ocelových konstrukcí a

spojovacích prostředků konstrukcí ve shodě s výrobkem podle zkoušek typu;
- technologický předpis pro provádění a montáŽe stavebního objektu (TePř) a musí respektovat

technickou dokumentaci výrobce.

8. odborná způsobilost. svstém řízení zabezpečování kvality dokumentace

Způsobilost uchazečelzhotovitele k zajištění jakosti projektových prací, její ověření a
dokladování definuje MPSJ-PK v Části IIl1: Projektové práce.
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x. PRoHrÍlxy puc

Prohlídky je povinen zabezpečit správce PHC, není-li výslovně dohodnuto jinak. První hlavní
prohlídku nové nebo rekonstruované PHC zajišťuje objednatel.

Na objektech PHC se provádějí prohlídky běžné, hlavní a mimořádné.

1. Běžné prohlídkv

Pozorování objektu PHC v rámci všeobecného dozoru nad pozemní komunikací provádí správce
průběžně po celý rok, běžné prohlídky objektu PHC 1 x ročně.

2. Hlavní prohlídkv

oprávněná fyzická nebo právnická osoba provádí hlavní prohlídku objektů PHC v intervalech
nejdéle 4 roky.

3. Mimořádná prohlídka

V případě dopravní nehody v blízkosti objektu PHC, pokud došlo ke kontaktu s jeho konstrukčními
nebo akustickými prvky, při nadměmé deformaci konstrukčních částí a dalších pruvodních
přiznacíchjejich nebezpečného oslabení (trhliny, koroze, otevření spar, hniloba' poškození škůdci
nebo vandalismem apod.) provede oprávněná fyzická nebo právnická osoba mimořádnou prohlídku'

4. P-rovádění prohlídek

Všeobecné zásady a členění jednotlivých prohlídek specifikují v přiměřeném rozsahu kapitoly 4, 5 a
6 CSN 73 622r.

5. opraw a odstraňování závad

Povinnost vykonávat údržbu, opravy a odstraňováni závaď po uvedení objektu PHC do trvalého
uŽiváni správcem objektu vyplyvá z obecně platných právních předpisů.

Rozsah údržby, oprav a opatření k zabezpečení dopravy uvádí v přiměřeném rozsahu Příloha A
(normativn1 ČsN 73 622I, vzory formulářů pro běžnou a hlavní prohlídku lze ve zjednodušeném
obsahu konstrukčních a akustických prvků odvodit zPÍilohy B (informativní) téženormy.
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PRILOHA A

PoUŽITÉ NÁzvosrovÍ

Akustika

Urbanistická akustika

Stavební akustika

Akus t ika s t avebních ko ns trukc í

Hluk

Hluková mapa

hltlk ze silniční dopravy

Hladina akustického tlaku L peeqt

Ekvival entní hladina ahts tického
tlaku Lpeq,T

Maximální hladina akustického
tlaku Lpmax

Hladina expozice zvuku A

vědecká disciplina zabývajici se studiem mechanického
kmitání a jeho šířením v pružném prostředí

vědecká disciplina zabývajicí se studiem akustických
jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany před
hlukem a sledující akustické vlastnosti venkovních
zdrojů hluku,jejich charakter, intenzitu a sloŽení

vědecká disciplina zabývajici se sfudiem akustických
jevů v budovách a jejich okolí s přihlédnutím k vlivu
stavebních konstrukcí a prvlď

vědecká disciplina zabyvajici se studiem a aplikací
poznatků o šíření zvuku z hlediska zvukové izolace,
tj.ochrany vnitřního prostředí budov před hlukem z
exterierových zdrojů

jakýkoli zvuk, kteý vyvolává nepříjemný a rušivý
vjem,
nebo má škodlivý účinek

grafický projev akustické situace v konkrétnímuzemi

hluk vyvolaný provozem motorových vozidel
pozemních komunikacích.

desetinásobek dekadického logaritmu poměru kvadrátu
akustického tlaku v decibelech
L pa.qi Pro jednotlivé úseky i: I aŽ n'
kde n je počet úseků.

L ,u", =f Otogf f O 
L't"q itto

i=l

hladina akustického tlaku' v decibelech, kontinuálního
ustáleného zvuku v měřenóm časovém intervalu T,
kteý má stejnou hodnotu jako uvažovaný zluk, který
se v čase mění

maximální hodnota hladiny akustického tlaku A v
oktávovém nebo třetinooktávovém ťrekvenčním pásmu,
vdB

hladina expozice zvuku (v dB) diskrétní zvukové

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



události

Hladina hluku pozadí hladina akustického tlaku (v dB) na referenčním místě
nebo v místě příjmu bez činnosti posuzovaného zdroje
hluku

Referenční místo bod, v němž zvuk ze zdroje je nebo bude minimálně
ovlivněn postavenou nebo projektovanou protihlukovou
clonou

místo příjmu bod, v němž se určuje v|ožný útlum

vložný útlum protihlukové clony rozdil hladin akustických tlaků (v dB) na staveném
rnístě
místě příjrnu před a po výstavbě protihlukové clony

Protihluková clona zařizeni pro sníŽení hluku ze silniční dopravy, které
zabraňuje přímému přenosu zvuku vzduchem

obklad zařizení pro snížení hluku, které je připevněno na stěnu
nebo jinou konstrukci, aby sniŽovalo odraz zluku

Překrytí zařizení pro snížení hluku, které částečně nebo zcela
překr1ývá pozemni komunikaci ( kapotáŽ)

Akusticlgl prvek prvek, jehož hlavní funkcí je zajištění akustických
vlastností zařízeni pro snížení hluku

Konstrukční prvek prvek, jehož hlavní funkcí je nést nebo držet na místě
akustické prvky zařízeni pro snížení hluku

stupeň vzduchové neprůzvučnosti veličina, která kvantitativně charakterizuje
(neprtizvučnost) R zvukoizolační vlastnosti dělících akustických a

konstrukčních prvků, clon' obkladů nebo překrýí

Zvuková pohltivost DLa schopnost akustických a konstrukčních prvků, clon,
obkladů nebo překrytí pohlcovat zvuk, vyjádřená jako
rozdil váŽených hladin akustického tlaku A (v dB)

Zvuková difuze (rozpýl) schopnost akustických a konstrukčních prvků, clon,
obkladů nebo překrytí pohlcovat a rozptylovat zvuk

Zvukovó difrakce(ohyb) schopnost akustických a konstrukčních prvků, clon,
obkladů nebo překrýí ohýbat a rozptylovat zvuk

Pilota štíhlý stavební prvek v základové půdě určený pro
přenášení účinku zatiženi

Vrtaná pilota Pilota, která je v základové půdě vývořena vrtáním
zapaŽeného vrfu , který je vyplněn železobetonem

Mikropilota Yrtaná pilota malého pruměru, která je v základové
půdě vývořena vrtáním a umístěním ocelové
perforované trubky do vrhr s následným
pro inj ektov ánim pÍipadně zaj i štěním tahové fu nkc e
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Kalich

Sokl

Sloupek

Stříška

Stěnový výplňový panel

Uniková cesta

Piktogram

Značka únikového východu

Ze|ezobetonový nástavec hlavy piloty nebo základové
patky tvaru komolého čtyřbokého jehlanu, nebo kužele,
pro následné zakotvení sloupku

Nízký stěnový (železobetonový, zděný, kovový
s akustickou výplní) prvek umístěný mezi dvěrna
kalichy (základy)' tvoří podklad pro stěnový panel

Svislý nebo šikmý štíhlý konstrukční prvek PHC
(prefabrikovaný železobetonový nebo kovový)
ukotvený do kalichu ( kotevního prvku základu, římsy
mostu, opěrné zdi) a přenáší aerodynamické zatiženi

Krý homího povrchu stěnového panelu nebo sloupku

Základni plošný konstrukční a akustický prvek
protihlukové stěny umístěný mezi ( na ) sloupky,
(případně samonosný), přenáší aerodynamické zatiženi
do sloupků

Zpevněné plochy, pruchozí a manipulační otvory
s dveřmi nebo otvory mezi stěnoqýrni panely, případně
se schodišti a bezpečnostním zábradlim

Grafický resp. barevný symbol, kteý u transparentních
PHC chrání ptactvo pÍednárazem do stěnové výplně
Bezpečnostní značka dle NV II12O02 su. a ČsN tso
3864 označující únikovou cestu;
obdobně se označuje hláska tísňového volání umístěná
ve výklenku clony
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občanský zákonik
l vezněni pozdějších předpisů.
L ' obchodní zákonik

TP 104

ve znění pozdějších předpisů.
Stavební zákon (zákon o územním plánování a stavebním řádu) č.183/2006 Sb.

ve zněni pozdějších předpisů.
Zákon o pozemních komunikacích
ve zněni pozdějších předpisů.
Zákon o péči o zdraví lidu
Zákon o životním prostředí
Zákon o posuzování vlivu staveb naživotni prostředí
Zákon o veřejných zakázkách
Zákon o technických požadavcích na výrobky
ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády, kteým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky označované CE č.1,9012002 sb.
Nařízení vlády, kteým se stanoví technické požadavky na stavební

č..40/1964 Sb.

č.513/1991 Sb.

č.I3l1997 sb.

ě.29012002 sb.
č.L7lt992 sb.
č.2L6l2007 Sb
č.13712006 Sb.
č.22lI991 sb.

č.L6312002 sb.
č.II4l1992 sb'

č.185/2001 Sb.

č.2541200I sb.
č.334l1992 Sb.

ve znění pozdějších předpisů.
Zákon o ovzduší (zákon o ochraně ovzduší před znečišt'ujícími látkami) č,.8612002 sb.

výrobky ve zněni pozdějších předpisů
ZákonČNR o ochraně přírody

Zákon o odpadech
ve zněni pozdějších předpisů.
Zákon o vodách ve zněni pozdějších předpisů
ZákonČNR o ochraně zemědělského půdního fondu
Nařízení vlády o ochraně zdravi před nebezpečnými účinky hluku avibraci č.148/2006 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č'30712002 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích ve zněnipozďějších předpisů. č.I04lI997 sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních č.IIl2002 sb
značek a zavedeni signálů
Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb č'14612008 Sb.
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pŘÍloHa C :

SEZNAM TECHNICxÝcrr NoREM a. pŘpoptsŮ

C.l Akustické normy

ČsN BN ISo 140-3 Akustika-měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách-
Laboratorní měření vzduchové nepruzvučnosti stavebních konstrukcí

ČsN BN ISo 717_1 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část
l : Vzduchová nepruzvučnost

ČsN BN ISo 3740 Hluk. Metody měření. Všeobecné požadavky
ČsN BN ISo 9614-3 Akustika-Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické

intenzity-Cást 3:Přesná metoda měření skenováním
Akustika. Měření činitele zvukové pohltivosti v dozv. místnosti.
Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
Cást 1: Základní veličiny a postupy.
Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
Část2: Získáváni údajů souvisejících s vyuŽitimizemi
Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
Část 3: Použití při stanovené nejvyšších přístupných hodnot hluku
ZaÍizeni pro snížení hluku silničního provozu.
Zkušební metody stanovení akustických vlastností.
Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Laboratorní
mření vzduchové nepruzvučnosti stavebních konstrukcí.
Normalizované spektrum hluku silničního provozu
ZaŤizení pro sníŽení hluku silničního provozu-Zkušební metoda stanovení
akustických vlastností-Část 5 : Vnitřní charakteristiky-Určení zvukové
odrazivosti a vzduchové nepruzvučnosti in situ

CSN EN 14388 ZaÍizeni pro sníŽení hluku silničního provozu - Specifikace
ČsN BN 14389-1 ZaÍizení pro sníŽení hluku silničního provozu-Postupy hodnocení dlouhodobé

účinnosti-Cást 1 : :Akustické vlastnosti
ZaŤizeni pro snížení hluku silničního provozu-Postupy hodnocení dlouhodobé
účinnosti-Cást 2:Neakustické vlastnosti

Akustika. Materiály pro použití v akustice'
Stanovení odporu proti proudění vzduchu.
Klasifikace podmínek prostředí-Část 3: Klasifikace skupin parametru prostředí
a jejich stupňů přesnosti - oddíl4: Stacionámí použití na místech
nechráněných proti povětrnostním vlivům
Akustika. ochrana hluku v budovách a souvisící vlastnosti stavebních výrobků.
Požadavky

C.2 Statická bezpečnost staveb

Čsx z: oo:s Zatiženi stavebních konstrukcí.
Čsx eN I99I-I-4Zatiženikonstrukcí, Část1"-4: obecné zatiženi-Zatiženivětrem
ČsN BN I]94-I ZaÍizen! pro sníŽení hluku silničního provozu _ mechanické vlastnosti _ část 1:

Mechanické vlastnosti a poŽadavky na stabilitu

CSN ISO 354
ČsN tso 1996-I

ČsN tso 1996-2

ČsN Iso 1996-3

ČsN BN I793-l

ČsN nN 1793-2

ČsN Bx 1793-3
ČsN BN I'793-5

CSN EN 14389-2

ČsN BN 29053

ČsN BN 6072I-3-4

ČsN zg os:z
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ZaŤizeni pro snížení hluku silničního provozu-mechanické vlastnosti_část2:
obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

C.3 NORMY PRO SPECIFICKE MATERIALY

ČsN BN 1794-2

c.3.1

Čsx zz :ooo

ČsN zz 3630-1

ČsN z: tzot

Čsx zr tzos

ČsN p ENV 13670
ČsN BN 206-I
ČsN zr trzo

Beton

Výroba a kontrola betonových stavebních dílců.
Společná ustanovení.
Výrobky z porobetonu.
Čast t: Všeobecná ustanovení.
Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 1992-1-1

ČsN pN I992-I-2
ČsN BN 1992-2

Betonové konstrukce.
Zák|adní ustanovení pro navrhování.
Provádění betonových konstrukcí-Čast t : Společná ustanovení
Beton_Část 1: Speciťrkace, vlastnosti, výroba a shoda
Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a
chemických r ozmrazovacích látek

c.3.2 Sklo

Měření barev'
Sklo. Metoda kontroly vnitřního napětí ve skelněných výobcích
Sklo ploché válcované opakní.
Sklo ve stavebnictví. Stanovení světelných a slunečních charakteristik zasklení
Sklo ve stavebnicťvi- Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla
Sklo ve stavebnictví. Sklo s povlakem:Část 1:Definice a zatřídění
Sklo ve stavebnictví. Sklo s povlakem Část2:Požadavky a zkušební metody pro
povlaky třídy A, B a S
Sklo ve stavebnictví. Sklo s povlakem: Část 3:Požadavky a zkušební metody pro
povlakytřídyCaD
Sklo ve stavebnictví_Stanovení pevnosti skla v ohybu. Část 5: Zkouška dvojitým
soustředn1ým prstencem na plochých soustředných vzorcich s malým zkušebním
povrchem
Sklo ve stavebnictví. Tepelně zpevněná sodnovápenitokřemičitá skla: Část t:
Definice a popis
Sklo ve stavebnictví
Sklo ve stavebnictví-Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo. Část 1:

Definice a popis
Sklo ve stavebnictví_Kyvadlová zkouška. Metoda zkoušení nárazem a klsifikace
pro ploché sklo
Sklo ve stavebnictví-Stanovení emisivity
Laboratorní sklo. odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé
změně teploty. Metody zkoušení

csN 01 17r8
ČsN zo osr+
ČsN zo t:o+
Čsx BN +to
ČsN pN 572-I až]
ČsN BN 1096-1
ČsN BN 1096-2

ČsN pN 1096-1

Čstv BN 1288-5

ČsN BN 1863-1

ČsN pN I2I50-I
ČsN pN I2337-I

ČsN px 12600

ČsN BN 12898
ČsN pN ISo 718

ČsN pN ISo 12 543 _L až 6 Sklo ve stavebnictví _Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo
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csN 49 0600-1
ČsN +q 0600-4
ČsN +q oooq
ČsN +q l531-1
ČsN z: 0212-5

ČsN z: tzot
ČsN BN:to
ČsN BN 3I4-I
ČsN BN:tz
ČsN pN:ts

ČsN BN:tq
ČsN BN 335-Iaž3

ČsN pN::o
ČsN BN 35O-Iaž2
ČsN BN:so

ČsN pN +og

ČsN pN 622-2
ČsN pN 622-3
ČsN pN 622-4
ČsN BN 622-5

ČsN BN 634-2

ČsN BN 636-I,3
ČsN pN 840-laž5
Čsx BN 1087_1
ČsN BN I4O8I-2

ČsN pN 14081-3

ČsN pN 1995_1_l

c.3.3 Dřevo

c.3.4 Plasty

csN 64 0006
ČsN o+ oot t
ČsN o+ ooqo
ČsN oa ooto
ČsN o+ s++:
ČsN o+ s+++
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ochrana dřeva. Základní ustanovení. Chemická ochrana.
ochrana dřeva. Základni ustanovení. ochrana nátěrovými látkami.
ochrana dřeva. Zkoušení jakosti ochrany dřeva
Dřevo na stavební konstrukce' Část l:Yizlálnitřídění podle pevnosti.
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola
přesnosti stavebních dílů.
Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.
Desky ze dřeva. Stanovení modulu pruŽnosti v ohybu a pevnosti v ohybu
Překližované desky. Kvalita lepení. Část t: Metody zkošení
Překližované a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě
Desky ze ďÍeva. Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní
vlhkosti.
Překližované a vláknité desky. Stanovení pevnosti v tahu kolmo na rovinu desky
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi.
Definice tříd. ohrožení biologickým napadením.
Konstrukční dřevo _ Jehličnaté a topolové' Rozměry, dovolené odchylky.
Trvanlivost dřeva a materiálů na jehobázi.
Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické
zatěžovací zkoušky
Dřevěné konstrukce.Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo' Stanovení
fyzikálnich a mechanických vlastností
Vláknité desky-Požadavky. Část2, Požadavky na tvrdé desky
Vláknité desky-PoŽadavky. Část 3: Požadavky na polotvrdé desky
Vláknité desky-Požadavky. Část 4: Požadavky na izolačni desky
Vláknité desky_Požadavky. Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým
procesem
Cementotřískové desky. Specifikace. Část 2: Požadavky pro třískové desky
pojené cementem portlandským pro pouŽití v suchém, vlhkém a venkovním
prostředí
Desky spojené syntetickými pryskyřicemi
ochranné prostředky na dřevo
Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti.Část 1:Varná zkouška
Dřevěné konstrukce. Konstrukční dřevo obdelníkového pruřezu, třídění podle
pevnosti.. Část 2:Doplňkové požadavky pro počáteční zkoušky typu
Dřevěné konstrukce. Konstrukční dřevo obdelníkového pruřezu, třídění podle
pevnosti.. Část 3:Doplňující poŽadavky pro řízenívýroby
Navrhování dřevěných konstrukcí. obecná pravidla. Čast t: Pravidla pro
pozemní stavby

Plasty. Tolerance a mezni úchylky rozměru přetvoření výrobků z plastťt
Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy.
Plasty. Skladování výrobků z plastů
Zkoušení plastu. Stanovení rozměrové stálosti folií
Zkoušení lehčených hmot. Tlaková zkouška tvrdých lehčených hmot
Zkoušení lehčených hmot. ohybová zkouška tvrdých lehčených hmot

aJ
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ČsN pN ISo 527-1 Plasty. Stanovení tahových vlastností. Čast t : Základníprincipy
ČsN BN Iso 527-2 Plasty. Stanovení tahových vlastností. Část2: Zkušební podmínky pro tvářené

plasty
ČsN BN ISo 527-3 Plasty. Stanovení tahových vlastností. Částz: Zkušební podmínky pro fólie a

desky
ČsN pN Iso 527-4 Plasty. Stanovení tahových vlastností. Čast +: Zkušební podmínky pro izotropní

a ortotropní plastové kompozity vyztužené vlákny
ČsN BN ISo 527-5 Plasty. Stanovení tahových vlastností' Část 5: Zkušební podmínky plastové

kompozity vyzfužené j ednosměrnými vlákny
ČsN pN ISo 845 Lehčené plasty apryže- Stanovení objemoví hmotnosti
ČsN BN ISo 2812-1 Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti kapalinám. Čast t: obecné zkušební

metody
ČsN pN ISo 1 1925-2 Zkoušení reakce na oheň' Zápalnost stavebních výrobků vystavených

přímému působení plamene. Část2: Zkouška malým zdrojem plamene
Čsx nN 13501-1 Požárníklasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Čast t: Klasifikace

podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČsN pN 13823 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň_ Stavební výrobky kromě

podlahových kryin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu

C.3'5 Lehké kovy

csN 42 0008
Čsx +z oooz

ČsN zl tsqo
ČsN BN 485-1
ČsN BN 485:3

ČsN BN 485-4

Čsx pN t tzz
ČsN pN t:so
ČsN pN t:qo

Uchylky tvaru a polohy hutních výrobků
Nežehlené kovy a jejich slitiny. Všeobecné poŽadavky k metodám chemického
rozboru
Hliníkové konstrukce. Základni ustanovení pro výpočet.
Hliník a slitiny-Plechy ,pásy a desky _ Částt: Technické dodací předpisy
Hliník a slitiny-Plechy ,pásy a desky _ 3 Mezní úchylky tvaru a rozměrů pro
výrobky tvářené za tepla
Hliník a slitiny-Plechy 

'pásy 
a desky _ 4Mezni úchylky tvaru a rozměrů pro

výrobky válcované za sfudena. Rozměry.
Měď a slitiny mědi. Plechy a pásy pro stavebnictví
Hliník a slitiny hliníku- Plechy s válcovanýmivzory- Specifikace
Hliník a slitiny hliníku- Svitky povlakovaných plechů a pásů pro všeobecné
použití- Specifikace

ČsN BN 10002-1 Kovové materiály- Zkoušení tahem. Část t: Zkušební metoda za okolní teploty
ČsN BN I2258-I Hliník a slitiny hliníku.
Čsx pN ISo 2409 Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška
ČsN BN ISo 2808 Nátěrové hmoty - stanovení tloušťky nátěru

c.3.6

CSN 42 5301 Plechy tenké z oceli tříd 10-16 válcované zatepla. Rozměry.
ČsN +z s:+o Pásy a pruhy z oceli tříd 10 a 11 válcované zatepla.
ČsN z: zot t Úchylky rozměru a tvaru ocelových konstrukcí.
ČsN Bx 10020 Deťrnice arozděleni oceli.
ČsN pN LOO25-1'až8 Výrobky válcované zatepla z nelegovaných konstrukčních ocelí
ČsN pN I0O79 Hutnictví Železa' Definice ocelových výrobků.
Čsx BN 10163-1 Dodací podmínky pro jakost povrchu.ocelových qfoobků válcovanýchzatepla.

Plechy , široká ocel a tyče tvarové. Cást 1: Všeobecné požadavky

4

Ocel
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Dodací podmínky pro jakost povrchu.ocelových výrobků válcovaných za tepla.
Plechy, široká ocel a tyče tvarove. Část 2: Plechy a široká ocel
Dodací podmínky pro jakost povrchu.ocelových výrobků válcovaných za tepla.
Plechy , široká ocel a tyče tvarove. Čast 3: Tyče tvarové

CSN EN 1993-|.2 ocelové konstrukc -Požár
ČsN Iso 1 1845 Koroze kovů a slitin-Všeobecné zásady pro korozní zkoušky
ČsN p ENV 1090 Provádění ocelových konstrukcí
ČsN BN ISo 898-5 Mechanické vlastnosti spojovacích prostředků
ČsN BN ISo 2360 Nevodivé povlaky na nemagnetických kovových podkladech

C.3.7 Cihly a cihlářské vyrobky

ČsN zz zooo Cihlářské výlrobky. Společná ustanovení.
ČsN lz zsoz Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhťadu a rozmerov
.ČsN 72 2603 Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a

nasiakavosti
'ČsN 72 2605 Zkoušení cihlářských výrobků. Stanovení mechanických vlastností.
ČsN zz zooz Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov
ČsN n zesz Vápenopískové prvky pro svislé konstrukce.

Společná ustanovení.
ČsN z: osto Požámibezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČsN z: t tot Navrhováni zděnýchkonstrukcí.
ČsN z: z:to Provádění zděnýchkonstrukcí.
ČsN p ENV 1996-l-2 Navrhování zděných konstrukcí.-na účinky požáru
ČsN p ENV 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí.-Pravidla pio vyztužené anevyzttlŽené zděné

konstrukce

c 3.8. Pryže

CSN EN 10163-2

ČsN BN 10163-3

csN 62 1405
ČsN z: osoz
ČsN z: osos

Čsx BN 711'-L
ČsN BN 13501-1

ČsN tso 466I-I

ČsN BN ISo 3385

PryŽ. Stanovení hustoty
P ožárni bezpečnost staveb. Nevýrobní obj ekty.
Požámi bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a
střech
Specifikace zdicíchprvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
Požámí klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Čast t: Klasifikace
výrobků podle reakce na oheň
Pryž - obecné posfupy pro příprar,u a kondicionování zkušebních těles pro
fyzlkální zkušební metody
Měkké lehčené materiály polymerní. Stanovení únavy při kontaktnim zatižení

C 3.9 Spojovací prostředky

csN 02 1010
ČsN oz too:
ČsN oz zo:s
ČsN oz z:oo
ČsN oz z:ot

Yýchozi materiál pro šrouby a matice
Spojovací součásti. Názvosloví
Nyty - Technické dodací předpisy
Nyty.Přehled
Nyty s půlkulovou hlavou
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ČsN Iso sqqz
ČsN BN tozs

ČsN BN t:so
ČsN pN t:st
ČsN BN 26891
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Nyty s nízkou půlkulovou hlavou
Spojovací součásti. Všeobecné požadavky na šrouby a matice
Dřevěné konstrukce- Zkušební metody- Spoje se styčníkovými deskami
s prolisovanými trny
Dřevěné konstrukce- Zkušební metody- Nosné hřebíkové spoje
Dřevěné konstrukce- Zkušební metody- Nosné sponkové spoje
Dřevěné konstrukce- Zkušební metody_ Spoje s mechanickými spojovacími
prostředky. Všeobecné zásady pro zajišťování charakteristk únosnosti a
přetvoření

ČsN pN ISo 4759-1 Tolerance spojovacích součástí - Část 1: Šrouby a matice _ Výrobní třída A, B
aC

C.4 Související předpisy

TKP staveb PK,
kap' 25 Protihlukové stěny
TKP staveb PK,
kap. 19 ocelové mosty a konstrukce
TKP staveb PK,
kap. 18 Betonové mosty a konstrukce
TKP staveb PK,
kap. 16 Piloty a podzemní stěny
TKP staveb PK,
kap.1 1 Svodidla, zábtadli a tlumiče náranl
TKP staveb PK,
kap.4 Zemnípráce
TKP staveb PK,
kap. l obecně
TKP dokumentace
kap. 6 Mostní objekty a konstrukce staveb PK,
TKP dokumentace
kapitola 8 Vybavení a součásti pozemních komunikací staveb PK
TKP dokumentace
kapitola 11 Životttí prostředí staveb PK,
TP 58 Směrové sloupky a odrazky
TP 63 ocelová svodidla na PK
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK
TP 89 ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům
TP l01 Výpočet svodidel
TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích
TP 114 Svodidla na PK
TP XXX Svodnicová svodidla
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostu pozemních komunikací
TP l24 Základni ochranná opatření pro omezení vliru bludných proudů na mostní objekty a ostatní
betonové konstrukce pozemních komunikací
TP l25 Vodicí zařizeni - Vodicí retroreflexní prvky _ označování svodidel, stromořadí a překáŽek
na krajnici komunikace
TP 128 ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání
TP 139 Betonové svodidlo
TP l40 Dřevoocelové svodidlo

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru
TP 158 Tlumiče nárazl
TP 159 Vodicí stěny
TP 166 ocelové svodidlo Fracasso
TP 167 ocelové svodidlo NH4
TP 168 ocelové svodidlo Voest - Alpine
TP 185 ocelové svodidlo ZSSK/H2
TP 186 Zihradli na pozemních komunikacích
TP 190 ocelové svodidlo ZSODS1/H2
TP 191 ocelové svodidlo Ms4lH2

L

Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty

t MPSJ - PK Metodic[i pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací
( VD 9/01, úplné zněni VD 14-15/05).

L

L

L

t

L

l_

L

I

L-

L-

t
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PRILOHA D

yýxnesv ŘeŠeruí:
Výkresy jsou provedeny jako příklady možných řešení pro PHC

1' Prostorové úpravy pozemních komunikací s protihlukovou stěnou
2. Poloha protihlukové stěny na PK - Charakteristické Úšky PHS z hlediska akustiky _ osobní
vozidla
3. Poloha protihlukové stěny na PK _ Charakteristické výšky PHS z hlediska akustiky - nákladní
vozidla
4ll.Úprary mostních objektů s protihlukovou stěnou - Novostavby _ upevnění konstrukce PHS do
kotvené římsy mostu
4l2.Upravy mostních objektů s protihlukovou stěnou - Dostavby _ upevnění konstrukce PHS do
mostní konstrukce
48.Úpravy mostních objektů s protihlukovou stěnou _ Dostavby - upevnění konstrukce PHS do
mostní konstrukce - Detaily
4l4.Úptavy objektů s protihlukovou stěnou - Dostavby - upevnění konstrukce PHS do opěrné zdi

5' Řešení únikových otvorů - Únik v PHS chodbou, dveřmi
6. Řešení únikových otvorů - Únik v PHS dveřmi _ detail
7 ' Řešení úniku pomocí schodiště
8. ZaloŽení PHS - plošné
9. ZaloŽení PHS _ obdelníkový kalich z dílců
10' Založení PHS - kruhový kalich z dílcŮ
11l1ZaloŽení PHS - kombinace ocelobetonového kalichu - varianta 1

11l2ZaloŽení PHS - kombinace ocelobetonového kalichu _ varianta 2
12' ZaloŽení PHS - monolitický Železobetonový základový pás
'l3 ZaloŽení PHS - Pilotový základ
14 ZaloŽení PHS _ Kombinovaný pilotový základ s trubkou
15 Konstrukční řešení sloupků - z Železobetonových dílců
16 Konstrukční řešení sloupků - zŽelezobetonových dílců - detaily
17 Konstrukční řešení sloupkŮ - zválcovaných kovových profilů
1B Konstrukční řešení stěnových výplní_ dřevěných
19 Konstrukční řešení stěnových výplní - zděných

20llKonstrukční řešení stěnových výplní - ze železobetonových díIctl z hutného betonu
2ll21Konstrukční řešení stěnových výplní - ze Železobetonových dílců z hutného betonu
21 Konstrukční řešení stěnových výplní _ z pórovitého betonu
22 Konstrukční řešení stěnových výplní _ z akrylátových
23 Konstrukční řešení stěnových výplní- ze skla, , polykarbonátu
24 Konstrukční řešení stěnových výplní_ z recyklovaných plastů
25 Konstrukční řešení stěnových výplní - z recyklované pryže - kombinace
26 Konstrukční řešení stěnových výplní _ zlehkých kovů
27 Konstrukční řešení stěnových výplní- z dřevocementových kompozitů - kombinace

2Bl1Konstrukční řešení stěnových výplní _ kombinovaný panel - hutný beton a pórobeton
2812 Konstrukční řešení stěnových výplní - kombinovaný panel - hutný beton a pórobeton -

architektonické barevné řešení
2813 Konstrukční řešení stěnových výplní _ kombinovaný panel _ hliníkový soklový panel a

polykarbonátová stěna
29' Soklové panely - příklad Železobetonového soklu
30. Konstrukční řešení stříšek - skladba stříšek - příklad
31. Konstrukční řešení stříšek - tvar stříšky - příklad
32. Zajištění stěnových výplní nad provozovanými komunikacemi
33. lnformační systém, piktogramy
3411 Ochranné konstrukce a prvky proti nárazu malých a velkých ptáků _ lepené siluety

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



3412 ochranné konstrukce a prvky proti nárazu malých a velkých ptáků - úpravy povrchu
průhledných výplní

35. Detaily upevnění vzrostlé zeleně - příklad
36. Zakončení PHs - příklad
37. Přechody materiálů výplňových panelů - příklad
38. Přechody výšek PHs - příklad
39. Provedení dilatačních úprav v PHS

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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PRÍLOHA E

ZÁKLADY A PoSTUPY AKUSTICKÝCH vÝpoČru

Určujícím faktorem pro zjišťování akustické situace ve venkovním prostředí podél pozemní
komunikace je ekvivalentní hladina akustického tlaku (obvyklejší název ekvivalentní hladina hluku)
vyvolaná pozemni dopravou.
Zák|adnim a nejcharakterističtějším rysem všech doposud vydaných metodik pro výpočet hluku
silniční dopravy bylo respektováni požadavků na
- takovou unifikaci postupů pro výpočet hluku silniční dopravy, aby parametrizace výpočtového
postupu byla obdobná s výpočtovými postupy pro zbylé druhy pozemni dopravy,
- oddělení emisní a imisní části výpočtového algoritmu,
- zásadni návaznost v1ýpočtových postupů pro imise na výpočtové postupy pro emise.
Výhody, vyplývající ze splnění všech uvedených požadavku jsou především týo:
a) systémové pojetí výpočtových postupů pro výpočet hluku všech druhů pozemní dopravy,
b) nezávislé možnosti dalšího vývoje v emisní' resp. v imisní části výpočtových algoritmů,
c) velmi efektivní zpětnávazba při verifikaci výsledků výpočtu.

Jednotn;ýrn metodickým prostředkem určeným hlavním hygienikem Čn je Novela metodiky pro
qfpočet hluku silniční dopravy z roku 2005 (dále jen Novela metodiky č.212005), které důsledně
respektuje všechny výše uvedené zásady. Navazuje na algoritmy pro qÍpočet hluku silniční dopravy,
které byly obsaženy v předchozim vydáni metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy v roce 2004
a týo algoritmy upřesňuje a rozšiřuje.

Parametrizace vstupních imisních výpočtových dat a jejich objektivní akustická interpretace při
konfrontaci s nejvýše přípustnými hodnotami stanovenými Nařízením vlády čís.502l2000Sb.(o
ochraně zdravi před nepříznivými účinky hluku a vibrací), je základem objektivní účinnosti
navrženého protihlukového opatření a současně i jeho technickoekonomické úrovně.

Nejvyšší přípustnou hodnotu akustického tlaku (hluku) z pozemní doprar,y pro venkovní prostředí s
předepsanými korekcemi stanoví toto Nařízení vlády hodnotou 60 dB.

Technická měření akustické situace jsou v úvodní vy1počtové fázi orientována na identifikaci
jednotlivých zdrojů hluku, na zjišťování jejich akustických charakteristik, akustických vlastností
prostoru, případně akustických vlastností stavebních materiálů; v rámci těchto měření se vyjadřuje
hluk pozemní dopravy veličinou La.o.
Měření poskytuje údaje především pro bodové hodnocení stavu akustické situace v uzemi.

Vsfupní parametry pro výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou :

- pruměmý počet vozidel, která projedou daným profilem komunikace za I hodinu
- podíl nákladních vozidel a autobusů v dopravním proudu
- podélný sklon nivelety komunikace
-druh krytu vozovky
- návrhová rychlost
- kolmá vzdálenost posuzovaného bodu od osy komunikace
- výška posuzovaného bodu nad terénem
- výpočtové období.
Současně je nutno přihlédnout i k dalším faktorum ovlivňujícím vlastní ýpočet La.o:
- výsky a charakteristika vegetačního porostu
- topograf,re posuzovaného místa a jeho okolí
- charakteristika terénu (odrazivý nebo pohltivý)

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



- lokalizace a druh případné zástavby.

Názvosloví:
Efektivní výška PHC ( h" ) je vzdálenost mezi horní hranou clony a prusečíkem clony s

přímkou spojující zdroj hluku s příjemcem. Vložný útlum závisi na efektivní výšce.

Nutná výška protihlukové clony ( h" ) je vzdáIenost mezi homí hranou clony a vodorovnou
přímkou pr o cházejicí niveletou komunikace.

Stavební výška protihlukové clony ( h ) je vzdálenost mezi horní hranou clony a prusečíkem
clony s terénem.

Další kroky akustických výpočtu v tomto pořadí :

1. Zaďáni vstupních výpočtových parametru s úplnou charakteristikou dopravně-urbanistické
situace' kteúmá bý řešena.
2. Výpočet Lagq pro základni dopravně-urbanistickou situaci (volné akustické pole a kvazispojiý
dopravní tok.
3. Zohlednění omezujících podmínek řešení a uplatnění výpočtových korekcí, např.

- pro šířku komunikace,
- délku úseku komunikace ana úhel pozorováni,
- vlivem narušování plynulosti dopravního proudu,
- útlum konfigurací terénu, vegetačním porostem' překážkou nebo nízkou zástavbou
- pro vliv stávající zástavby.

4' Výpočet výsledné hodnoty La.o.
Výsledná hodnota Le.q V imisním místě se získá jako energetický součet dílčích hodnot La"u,

příslušejících jednotlivým homogenním úsekům posuzované komunikace.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A, L pa"q ( dB) za hodinu v měřícím místě, způsobená
provozem po celé komunikaci ( nebo komunikační síti ), se určí energetickým součtem hodnot

Lpa"qi Projednotlivé úseky i:L až n, kde n jepočetúseků.

L o,s"ri = lolog)16tn-n irto

l=l

obecně pro stanovení ekvivalentních hladin akustického tlaku prostřednictvím v;ípočtových postupů
podle schválené metodiky a zjištěných prostřednictvím měření platí ekvivalence Zjištěných výsledků
s dosažením třídy přesnosti II dané rozdilem max + 2dB'

Vložením překáŽky přímému šíření akustické energie od zdroje hluku k rnístu příjmu se vyvolá
vložný útlum způsobený ohybem akustických vln; je definován rozdílem hodnot La"o před
výstavbou a po r ea|izaci protihlukové překážky.

obecně platí, že pro účinnost protihlukové clony je rozhodující geometrie vztahův izemL
Rozhodují výška a délka překážky, co nejmenší vzdálenost mezi zdtojem hluku mezi překážkou,
celistvost pÍekážky, vzduchová neprůzvučnost materiálu použitého na stavbu překážky. Protože
musíme brát v úvahu i akustickou ochranu prostředí na nestíněné straně pÍekážky, přistupuje k
předchozím ťaktorum ještě pohltivost povrchu protihlukové překázky.(ČSN EN 1793-1).
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GEoMETRICKÝ TVAR
A MATERIAL PHC
oVLIVŇUJE zoFoNY
A REDUKUJE
ZVUKoVÉ P)LE ZA
CLONOU

Následují základni laoky náwhu protihlukové clony v tomto pořadí :

1. Stanovení parametru Z, odvozeného z geometricloých vztahipravoúhlých trojúhelníků
viz schéma geometrie

2' Stanovení úseků stíněných a nestíněných protihlukovou clonou.
3. Výpočet dílčích hodnot Li pro úseky stíněné a nestíněné clonou.
4. Porovnání v'ýsledné vypočítané hodnoty Le"q S nejvyšší přípustrrou hodnotou akustického

tlaku stanovenou Nařízením vlády č. 5 02l2000sb.

Z--(a+b)-(r+d)

Korekce DB(dB). Geometrické váahy pro
v1"počet parametru Z

Z*zdtoj zvuku, P* posuzovaný bod, ň * efcktivni výš_

ka protihlukové clony
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oSNoVA TECř{NOLOGICKÉHO PŘEDPISU PRoVÁoĚNÍ A MoNTÁ ŽB pttc
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2.l Výyčeni základtt
2.2 vemnipráce, odkopávky a hloubení jam
2.3 Uprava základové spáry v jamách
2.4 Yýroba, doprava a osazení základových dílců
2.5 Přípustné odchylky
2.6 Vstupni a mezioperační kontrola
2.7 opatŤení k nápravě

2.8 Izolačni nátěry základových dílců
2.9 PŤejímka základtl
2.I}Zemnipráce, obsypy a hutněné zásypy kolem základtt

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



D. Spodní stavba a sloupky PHC
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GAB!ONY

Drátokamenné konstrukce * gabiony
PouŽívané i v kombinaci s vegetací vkládáním do drátových košů společně kameny se zeminou. Rub
gabionů vŽdy obsypaný.
RovněŽ se pouŽívají samotné drátové matrace s kamenem nebo s doplněním s protihlukovou stěnou
v koruně gabionu.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



POLOVEGETACNI STENY
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pŘíxnoY KoMBlNovnnÝcu srĚruoyÝcH yýplttí

HurNÝ BEToN s rÍcovou VRSTVou pÓnonEToN

Povrchová vrstva směrem ke zdroji hluku
(komunikaci) je tvořena lehkým mezerovitým
betonem z kameniva Liapor 2 - 4 mm,
Tato vrstva je na povrchu profilovaná do riznýcl^l
tvarů. Na rubu je vrstva z hutného Železobetonu.
Povrch lzebarvit podle pŤáni zákaznika.

Pomocí
epoxidových kompozic pojený křemenný
sklářský písek. Lícový profilovaný povrch
s doplněním mezivrstvy zpravidla ORSIL
v mikrotenu.
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KONSTRUKCNI RESENI STENOVYCH VYPLNI
_ POLYKARBONÁT, SKLO
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DETAIL ŘeŠeruÍ sKLADBY oŘevĚnÉ sTĚNY
- příklad
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ŘrŠrruí ÚrulxovÝcH orvonŮ

Unik dveřmi s doplněním schodiště se zábradlím. Napojení na únikovou cestu za rubem protihlukové
stěny.
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ZAKONCENI PROTIHLU KOVE STENY
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oCHRANNE KoNSTRUKCE A PRVKY PRoTt NÁnazu prÁrcŮ
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POVRCH STENY UPRAVEN
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OCHRANNE KONSTRUKCE A PRVKY PROTI NARAZU PTAKU

- LEPENÉ snuprrr
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TP 1S4
rŘÍr,oHa rr - Nonvry a pŘnorrsy pno zrouŠnNÍ vrnsrNosrÍ
(informativní)

1. BETOI\

Zatřidéni částí staveb protihlukových clon podle stupně vlivu prostředí - požadavky
na beton -viz TKP kap.18

2.OCEL

Zatřídění částí staveb protihlukových clon podle stupně vlivu prostředí - poŽadavky
na ocel -viz TKP kap.19

3. LEHKÉ KOVY

Ve stavebnictví se pollžívajípředevším slitiny hliníku.- ČsN z: 1590* a ČsN EN 12258-1. Pro
navrhování se uvažují týo hodnoty fyziká|ních charakteristik hliníku:

Modul pružnosti v tahu E:708103MPa
Modul pružnosti ve smyku
Součinitel příčné deformace
S oučinitel délkové r oztažnostt teplem
objemová hustota

Tatr.l Plechy a pásy z hliníku a slitin hliníku bez povrchové úpravy a povlakované

Vymezení sledovaných vlastností
a zkušební postup: normy

Chemické sloŽení Čsru rru 485-1, ČsN EN 1396

Mechanické vlastnosti Čsru rN 485-1, ČsN EN 1396
ČsN rN tsao

Jakost povrchu Čsx rru 485-1 , ČsN EN 1396
ČsN rN tggo

Mezn'l úchylky rozměrů a tvaru Čsru Eru 485-1, 3,4, ČSN EN 1396
ČsNl eN tsgo

Technologické vlastnosti Čsru Eru 485-1

Vlastnosti povlaku Čsx erv tsgo
Rozměr. a tvarová přesnost ČsN +z 0008' ČsN rN tsgo
Mez kluzu. oevnost. taŽnost Čsru rru rc002-1
Chemické sloŽení ČsN +z oooz
Technolooické vlastnosti Dle sledované vlastnosti

Kvalita povrchové Úpravy (tloušt'ka,
přilnavost, jakost a jiné)

Čsru eru lso 2360
ČsN ozsoot
ČsN tso z+og

G:27*IO'Mpu
v :0,3
u :24*10-6 1"gr-t
p :27OOkým3
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Kovové konstrukční profily a plechy chráněné i nechráněné proti korozi povrchovou úpravou

Tab.2 Plechv a pásv z mědi a slitin mědi.
Vymezéní sledovaných vlastností: Normy

Chemické sloŽení Čsru rru 1172, Čstrt +z oooz

Mechanické vlastnosti ČsN rN ltzz

Jakost povrchu Čsru eru ttzz

Rozměry a mezni Úchylky . a tvarová
přesnost profilů

Čsru rru ttzz
ČsN az ooog

Mez kluzu, pevnost, taŽnost ČsN eru rcOo2-1

Tab.3 Příklad vlivu stavu slitiny na mechanické vlastnosti
Plech válcovanÝ za studena ze sliti AIM

Stav Zaručenámez
kluzu R, íMoa)

Pevnost slitíny
R'- (Mpa)

Tažnost
5 ro (%)

Tvrdost
HB

Měkký 10 r60-200 15 25-50
Polotvrdý 120 200-250 8 46-60
tvrdÝ r10 minimálně 250 J 55-70

Stav měkký _ lze získat rel<rystalizačnim Žiháním slitiny tvářené předtím za sfudena. Vyznačuje se -
při daném chemickém sloŽení slitiny- nejmenší pevností, ale nejvyššitaŽnosti. Je proto výhodný pro
pro polotovary určené k dalšímu tváření.
Stav polotvrdý _ slitina je pevnější, ale méně tažná. Yzniká částečným zpevněním slitiny při tváření
za studena, nebo slitinu v tvrdém stavu vyžíháme, čímž dojde k rekrystalizaci.
Stav tvrdý - vzniká intenzivním tvářením za studena ( válcováním, taženim) - nevhodný stav na
nosné části.

Tvarované plechy používané na protihlukové stěny jsou převážně zhliníku a ze slitin AlMn1 a
AlMg2 v tl. plechů 0,63 -1',2 mm.
Upravy povrchů :

- mechanické : broušení' leštěníkartáčování, pískování - jde o předúpravy povrchů pro nátěry
nebo povlaky.

- Chemické : oxidace, moření
- Nátěry
- Smalty, vypalované laky
- Povlaky z plastu

2
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Tab.4 _ VYMEZENÍ sLEDovANÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEJICH PosoUZENÍ:

Název sledované vlastnosti : Zkušební předpis Předmět
zkoušky:

Poznámka:

tolerance tvaru a zástavbových
rozměrů:
- délkové rozměry
_ kolmost, přímost, rovinnost

csN 73261 1

ČsNt tso zzsz
TP 104,
TKP, kap 25
Čsru rN lso 4759-
1,2

Čsru rn 1oo29
ČsN eru 10051+A1
Čstt +zsg+o

finálnívýrobek
při výstupní
kontrole

odolnost proti mechanickému
zatíŽení:
- zatíŽenívětrem
- zatižení nárazy kamenů
- zatíženi nárazv vozidel

ČsN rru fi94-1
charakteristický
prvek

jen při
deklaraci
výrobce

odolnost proti působení vody, solía
klimatickým podmínkám (ocel a
spojovací části)"
- kvalita povrchu
- typ a vlastnosti oceli v prostředí
- odolnost proti CHRL
- odolnost spojovacích prvků
v daných podmínkách

Čsru lso 11845
TKP,kap.19
ČsN rru 1OO25

Čsru rN 10163-1,2,3

finálnívýrobek
při výstupní
kontrole
vzorek ote ČsN
731326
fínálnívýrobek
při výstupní
kontrole

hygienická nezávadnost pouŽitých
materiálů:
- přítomnost radionuklidů

vyhláška SÚJB č.
30712002 sb

charakteristický
prvek

zv ukoizolačn í vlastn osti :

- určení zvukové pohltivosti
- určení vzduchové něprůzvučnosti
- normalizované spektrum hluku

csN EN rso 140-3
Čsrv eru fi%-1
Čsru rru fi%-2
Čsru rru fi93-3
Čsru eru fi93-5

charakteristický
prvek (včetně
sloupkŮ, soklů a
pod)

pro všechny
modifikace

Vlastnítíha

CSN EN 1794-1
Čsru rru 1991-1-1
ČsN rru rc025

reprezentační
vzorek

ověřuje se
výpočtem,
popřípadě
zkouškou

Nepřímá bezpečnost' bezpečnost
kotev, úchytů

Čsru rru fi94-
2,Pfíloha B,

Čsru eN fi94-1

ČsN rN lso 1481

Čsru rru 20898-1
Čsru oztoto
ČsN oztoog
ČsN tso gggz
Čstt ozzsoo

reprezentační
vzorek

pouze u
výplňových
stěnových
panelů,soklů a
sloupků a
stříšek-ověřuje
se výpočtem a
zkouškou

3

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



csN 022038
ČsN ozzsot
Čstt ozzsog

Únosnost
Pevnost styků

csN EN 1794-1
Čsru eru lso 898-5
ČsNt zs tsgo

reprezentační
vzorek, nebo
vÝrobek

na zkuŠebních
tělesech, nebo
nedestruktivně

Požární odolnost

csN 73 0821
ČsN zg oezz
ČsN zs ogzs
ČsN rN B93-1-2

Výrobek, nebo
vzorek zkušební

těleso

odraz světla Čsru eru fi94-2
výrobek nedestruktivně

TP 104

4. ZDIVO , CTHLY

Pro přehled možných použití cihel a materiálů nabázi páleného hliněného střepu
některé norrny pro sledované vlastnosti.

jsou níže uvedeny

ab. 5 Platné ev no ro zděné konstrukce
73110',1 EN 1996-1-1 Zdéné konstrukce - obecná pravidla

73 1101 EN 1996-1-2 Zděné konstrukce - Požár
73110',|' EN 1996.2 Zděné konstrukce - Prováděni
73 1101 EN 1996.3 Zjednodušený návrh

ab. 6 tní součinitel délkové roztažnosti
Zdivo 0t ('C)-'

Z clhIáÍských výrobků 0,5 * 10-'

Tab. 7 Zdicí prvky pálené - Zdici prvek je předem zhotovený prvek, určený pro uložení ve zdir,u
(ENV 1996:I-I obecná pravidla, čl. I.4.2.3).

CSPálená cthla te cthla vwobená oálením (cSN 2 26lJ9 Cthlářské názvosloví

Vymezení sledovaných vlastností: normy

Tvarová a rozmětovápřesnost, zkoušeni Čsx zz 2600 č|'4,6, ČSN 72 2602 čI.2,5,9,
I9

objemová hmotnost , zkoušeni CSN 72 2600 č|'4,6, CSN 73 0035 , CSN 72
2603 č|.2,II, 12

Nasákavost. zkoušení ČsN zz 2600 čl,6, ČsN zz zoo: č|.7 až IO
Pevnost v tahu za ohvbu - ieJi normalizovaná ČsN zz 2600 č1'6,1l . ČSN 722605 písm.B

Pevnosti v tlaku CSN 72 2600 č|.6, 11, CSN 72 2605 písm.A
Přítomnost cicváru ČsN zz 2600 čI.6, 15 až 17, ČsN zz 2607 jen

čl.3,7 až 9, ČSN 72 2623 č1. l , ČSN 72 2607
č1.5. 6. 9

Výkvěty
Zkoušení

ČsN zz 2600 čl.6,18, 19, ČsN zz 2608 jen
čl.7, ČsN zz 2623 čI.l, ČsN zz zooa čl.2, 5
nebo 3. 6

Mrazuvzdornost ++

Zkoušení
ČsN zz 2600 čL6, 13, ČSN 72 260I ZMĚNA
23 jenčl. A.6.1, A,6,2,ZMĚNA 23 pism. A.5
tČsN 7z260I

4
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Vymezení sledovaných vlastností: normy

Tepelný odpor ČsN z: 0540-2
PoŽárni odolnost csN 73 0810

Vzduchová neprůzlučnost ČsN pN ISo 717-1 + ČsN 73 0532, ČSN EN
1793-2

*při každé změně ve skladbě zdiva,

Tah.8 -VYMIEZENÍ SLEDOVANÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEJICH POSOUZENÍ:

Název sIedované vlastnosti : ZkušebnÍ předpis Předmět
zkoušky:

Poznámka:

tolerance tvaru a zástavbových
rozměrů:
- délkové rozměry
- kolmost, přímost, rovinnost

ČsN zz 2600 č1.4,6, ČSN
722602 č|.2,5,9,19

TP 104,
TKP, kap 25
ČsN zg 0212-5

výrobek při
výstupní kontrole

odolnost proti mechanickému
zatiŽení:
- zatíženívětrem
- zatíŽeni nárazy kamenů
- zatíŽení nárazv vozidel

ČsttEN 1794-1
charakteristický
prvek

odo|nost proti působení vody, solí a
klimatickým podmínkám
- kvalita povrchu

- odolnost proti CHRL

ČsN zz 2600 čl'6, 18' 19,
ČsN rz 2608 jen čl.7,
ČsN zz zoos ó1.2,5
nebo 3, 6

ČsN zz 2600,02

finálnívýrobek při
výstupní kontrole

pouze výrobky
nejvyšších
oevnostních tříd

hygienická nezávadnost pouŽitých
materiálů:
- přítomnost radionuklidů

vyhláška SÚJB č.
30712002 sb

charakteristický
prvek

zv ukoizolačn í vlastnosti :

- určení zvukové pohltivosti
- určení vzduchové něprůzvučnosti
- normalizované soektrum hluku

csN EN rso'140-3
Čsru rru fi93-1
Čsru rru fi93-2
Čsru rru fi93-3

charakteristický
prvek (včetně
sloupků, soklů a
pod)

pro všechny
modifikace

Vlastnítíha

1794-1
1991-1-1

CSN EN
Čsru rru

reprezentační
vzorek

ověřuje se
výpočtem,
popřípadě
zkouškou

5. ZDIVO Z BETONOVYCH A POROBETONOVYCH TVARNIC

Pro přehled možných použiti materiálů nabázi tvámic jsou níŽe uvedeny některé druhy a noÍmy pro
sledované vlastnosti. Y ymezeni sledovaných vlastnost i v iz tab.T 8.

ab9 souČinitel kov nos
Zdivo d,1 ("C)-

Z vápenopiskových cihel, z tvárnjc a dílců z obyč,ejného a lehkého betonu 1,0 * 10-'

Z pórobetonu 0,75 * 10-'

5

délkové roztažnosti
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Tab 10 Tvárnice z betonu a lehkého betonu - Betonové tvárnice jsou určené pro
zdění nosného zdiva

Vymezení sledovaných vlastností: normy

Pevnost v tlaku ČsNzz:tst kap.IV ČsNzz2605 písm.A

Pevnost v tahu za ohybu ČsN zz :tst kap.IV ČsN zz 2605 písm.B

Mrazuvzdomost ČsN zz:tst kap.IV 23 kČSN 7226ol,písm. A5

Tvar, rozměry ČsN zz 2602 čl.2,5,9,I9

Hmotnost, objem CSN 73 0035, CSN 723I8I kap.IV CSN 72 2603 čl.2,lI,I2

Tepelně technické vlastnosti
csN 73 0540-2

PoŽámi odolnost csN 73 0821, CSN 73 0822, CSN 72 0823, CSN EN 1992-1
2

Vzduchová neprůzr'rrčnost
Zvlková pohltivost
Normalizované spektrum hluku

CSN EN 1793-2
ČsN pN I793-I
ČsN pN t793-3. ČsN gN ISo 717-1 + ČSN z3 tls:z

6. SKLO

Pro protihlukové stěny je možné používat řadu druhů skel a skleněných výrobků. Dříve uživané
skleněné v1ýplně s drátovou vloŽkou se v současnosti pouŽívají jen velmi vyjímečně. od skel tepelně
tvrzených, smaltovaných sodnovápenatokřemičitých bezpečnostních skel a vrstvených bezpečnostních
skel se přecházi k akrylátovým extrudovaným a li!ým sklům s vysokou trvanlivosti. -
Pro přehled možných použiti skelných materiálů jsou níže uvedeny některé druhy a noffny pro
sledované vlastnosti.

Tab. 11 Stavební sklo profilované

Sledovaná vlastnost nonnY
Tolerance rozměrů a tvaru CSN EN 572-7, čl.4.2.1
Vady skla CSN EN 572-7, čl.5.2'I
Pevnost v ohvbu hladké sklo DtN 1249-t0, CSN EN 1288-4
Pevnost v ohybu vzorované sklo CSN EN I288-5
Vzduchová neprůzvučnost CSN EN 1793-2
Zvuková oohltivost CSN EN I]93-I
odolnost proti nárazu - rozpad po rozbiti CSN EN 12600, CSN EN T2L5O.1

Tepelná roztaŽnost CSN EN 410

6
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Tab. 12 Sklo float - ploché pIavené sklo tam, kde jsou vysoké nároky na
architektonické řešen í

Sledovaná vlastnost normv
Tolerance rozměru a tvaru CSN EN 572-2, čl.4.l.1
Vadv skla CSN EN 572-2, čl.5.l.l - 5.2.3

Světelné a solární vlastnosti CSN EN 410
Vzduchová neprůzvučnost CSN EN 1193-2
Zl,uková pohltivost CSN EN 1793-I
Vnitřní napětí csN 70 0534
odolnost proti nárazu - rozpad po rozbití CSN EN 12600, CSN EN 12150-1

Tab. 13 Sklo opakní - sklo téŽ k obkladům fasád, pro mechanickou pevnost se
zpevňuje tvrzením

Sledovaná vlastnost Harmonizované a určené norTnY

Tolerance rozměru a tvaru CSN 70 1304' čl. 16

Vady skla CSN 70 1304, ěI.I2-I4
Prohnutí hran CSN 70 1304, čl.18
Vzduchová nepruzwčnost CSN EN 1793-2
Zvuková oohltivost CSN EN 1793-I
Odolnost prot náhlÝm změnámteplotv CSN 70 1304' čl.l5
odolnost Droti nárazu - rozoad oo rozbití CSN EN 12600, CSN EN 12150.1

Tab.14 Sklo tepelně zpevněné - ploché sklo tepelně zpevněné smaltováním

Sledovaná vlastnost Harmonizované a určené norrnv
Tolerance rozměrů a tvaru CSN EN I863-I, CSN EN 572-2.6
Vadv skla CSN EN 1863-I
Vzduchová nepnjz'uučnost CSN EN 1793-2
Zvuková pohltivost CSN EN 1793.1
Pevnost v ohvbu CSN EN 1863-1, CSN EN 1288-3
odolnost proti náhlým změnétm teploty CSN EN 1863-1
odolnost oroti nárazu - rozpad po rozbití CSN EN 1863-1

Tab. 15 Sklo chemicky zpevněné - kde je požadována vyšší mechanická odoInost

Sledovaná vlastnost Harmonizované a určené norÍnY
Tolerance rozměru a tvaru CSN EN 12337-T
Pevnost v ohybu CSN EN 12337-1. CSN EN 1288-3
Vzduchová neprůzr.učnost CSN EN T793-2
Zvuková oohltivost CSN EN I'793-1

odolnost oroti náhlÝm změnám teplotv CSN EN 12337- I. CSN ISO 7I8
odolnost proti nárazu - rozpad po rozbiti CSN EN 12600

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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Tab. 16 Sklo s povlakem _ pro vrstevnatá skla, izolační skIa a další zpracování
tvrzením.

Sledovaná vlastnost Harmonizované a určené norrnv

Odolnost proti kondenzaci CSN EN 096-2. čl.4
Vadv skla CSN EN 096-1. č|.4.7
odolnost vůči kyselinám CSN EN 096-2, čl.4
Vzduchová neprůzvučnost CSN EN 793-2
Zvuková pohltivost CSN EN 793-r
odolnost vůčneutrálné solné mlze CSN EN 096-2, čl.4
odolnost vůčotěru CSN EN 096-2. čl.4
odolnost proti záÍeni CSN EN 096-3' čl. 4
Světelné. solární a tepelné vlastnosti CSN EN 410, CSN EN 12898

Ve větší míře převažuje používání akrylátových extrudovaných a liť,ých skel s vysokou trvanlivostí

Tab. l7 Pro příklad uvedeme vlastností akrvlátového extrudovaného skla
Předois Vlastnost Požadavek
Požárnětechnické předpisy P ožámi bezpečnost, stupeň

hořlavosti
ČsNBN 13501-1' EN 13823'
EN ISO T1925-2

C

Index šíření plamene 115-145 mm/min
Technická specifikace
výrobce

Pevnost v tahu
ČsN BN ISo 527-1
ČsN BN Iso 527-2
ČsN BN ISo 527-3
ČsN BN ISo 527-4
ČsN gN ISo 527-5

65 MPa

Modul pruŽnosti
CSN EN ISO 527-1
ČsN pN Iso 527-2
ČsN BN ISo 527-3
ČsN pN Iso 527-4
ČsN BN ISo 527-5

2300 MPa

Prodloužen i pŤi ptetrženi
ČsN pN ISo 527-1
ČsN BN Iso 527-2
ČsN BN Iso 527-3
ČsN BN Iso 527-4
ČsN BN Iso 527-5

4,5 oÁ

Chemická odolnost
ČsN BN ISo 28l2-l

odolává alkáliím a
anorganic. solím

objemová hmotnost
CSN EN ISO 845 200 ke/m3
Tepelná odolnost _40oC až+75oC
Propustnost světla
csN 01 1718 92%

v tl. 6 mm.
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. Pro posouzení se bere panel jako celek se všemi vlivy, které působí. Panel se posuzuje v poloze a

tvaru tak, jak bude zabudovaný na stavbě.

Vzhledem ke skutečnosti, Že o skle je v publikacích pojednáváno minimálně, přidáváme výah
znormy ČsN BN 12150-1:

Tab. 18 Jmenovité tloušt'ky a jejich tolerance

Jmenovitá tl. d
(mm)

Tolerance tl. pro druh skla
Tažené ploché vzorovane float

aJ

4
5

6
8

10

I2
15

I9
25

+0,2
+0,2
+ 0,3
+ 0,3
+0,4
t 0,5
+ 0,6

nevyrábí se
nevyrábí se
newrábí se

+ 0,5
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,5
+ 0,8
+ 1,0

nevyrábí se
nevyrábí se
nevyrábí se
nevyrábí se

+0,2
+0,2
+.0,2
+0,2
* 0,3
+ 0,3
+ 0,3
t 0,5
+ 1,0
+ 1,0

Měření musí bý provedeno ve středech 4 stran a mimo oblast jakýchkoliv stop po kleštích. Maximální
a minimálnirozměry jsou podle dohody s výrobcem.

Tab. 19 Tolerance šířky B a délky H

Jmenovitý rozměr strany,
B nebo H

Tolerance t
Jmenovitá tl. skla

d< t2
Jmenovitá tl. skla

d> 12
< 2000 + 2,5 (hori zontálni tvrzeni)

Í 3,0 (vertikální tvrzení)
+ 3,0

2000<BneboH<3000 r 3,0 + 4,0
> 3000 t 4,0 Í 5'0

Pro možnost pouŽití skleněných a jim srovnatelných qýplní je nutno předloŽit výsledky zkoušky
tříštivosti : zkoušky rozpadu po rozbití. Norma stanor.uje zkušební postup. Rozměr zkušebního
vzorku je 360 x 1100 mmbez otvoru nebo výřezů. Musí bý zkoušeno 5 vzorků.

POSTUP:
Do každého zkušebního vzorku se musí udeřit pomocí ostrého ocelového nástroje, do bodu ve
vzdálenosti 13 mm od středu delší hrany zkušebního vzorku, až dojde k rozbití. (Charakteristiky
rozpadu skla po rozbití nejsou ovlivněny teplotou mezi -5OoC a + 100'C).
Příkladem ostrého ocelového nástroje je kladívko o hmotnosti 75 g, důlčík s pružinou, nebo jiný
podobný nástroj s tvrzeným hrotem. Poloměr zakřiveni hrotu by měl být 0,2 mm.
Zkušební vzorek musí byt naplocho, po obvodě upevněný v rámečku nebo přilepený izolepou, aby po
úderu zůstalpohromadě'
Počítání úlomků a měření rozměru nejdelšího úlomku musí bý provedeno mezi 4. a 5. minutou po
rczbiti. Počítání úlomků se provádí pomocí šablony - masky. Podrobnosti tvaru a rozměru jsou
uvedeny v normě ČsN pN I2LsO-I,Pffloha C.
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Mechanická pevnost, hodnota, může bý uváděna pouze jako statistická hodnota ve spojení
s konkrétním typem zatiženi ( kvazistatické zatížení na krátkou dobu _ zatiženi větrem) avztaŽené na
5Yo pravděpodobnost lomu jako dolní hranice intervalu 95% spolehlivosti.

Tab 20 Hod ro různé druhv skel isou (norma tab.6
Druh skla Min hodnoty

N/mm2
Float: čiý

Barvený ve hmotě
S povlakem

r20

Smaltovaný float
(pro smaltovaný povrch namáhaný v tahu) 75

Vzorované sklo a tažené sklo 90
Hodnoty v tab.3 představují pevnost tepelně tvrzeného sodnovápenatoHemičitého bezpečnostního
skla (4mm a tlustší), které splňuje požadavky na minimální hodnoty počtu úlomků.

ab 21 Minimální hodno u úlomku ( v normě tab.5

Tvo skla Jmenovitá tl. skla (ď mm Min. počet úlomků
Float a tažené sklo J 15

4až12 40
15 az 19 30

vzorovane 4ažI0 30
Teoelně tvrzené sodnováoenatokřemičité bezoečnostní sklo odoovídaiící normě CSN ENpen pečnostní sklo odpovídajpe 2rs0-r,
musí bý opatřeno trvalou značkou.

Tab.22 -VYMEZENÍ SLEDoVANÝCH VLASTNOSTÍ A ZPŮSOBU JEJICH POSOUZENÍ:

Název sledované vlastnosti: Zkušební předpis Předmět zkoušky: Poznámka:

tolerance tvaru a zástavbových
rozměrů, kýívýztuŽe:
- délkové rozměry
_ kolmost, přímost, rovinnost

Čsru eN lz150-1
ÍP 104,
TKP, kap 25
Čsru eru lz337-1
ČsN rru 572-7,
Čsrv zo t so+

finálnívýrobek při
výstupní kontrole

odolnost proti mechanickému zatiŽení :
- zatiŽeni větrem
- zatiŽení nárazy kamenů
- zatíŽení nárazy vozidel
- tříštivost

Čsru eru fi94-1

csN EN 12150-1
Čsru eru '12600

charakteristický
prvek

Jen pn
deklaraci
výrobce

odolnost proti působenívody, solí a
klimatickým podmínkám
- kvalita povrchu
- odolnost proti CHRL
- odolnost vůči otěru

Čsru rru Eo 2812-1
Čsru eru rc96-2
ČsN EN 410,
Čsru eru 1863-1

finálnívýrobek při
výstupní kontrole
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náhlá změna teplot EN tSO 2178

Čsru eru fi96-2
zvu koizolačn í vlastnosti:

- určení zvukové pohltivosti
- určení vzduchové něprůzvučnosti
- normalizované spektrum hluku

csN EN rso 140-3
Čsru rx fi93-1
Čsru eru fi93-2
Čsru eru 1793-3

charakteristický
prvek (včetně
sloupků, soklů a
pod)

pro všechny
modifikace

Vlastnítíha

CSN EN 1794.1
Čsru rN lso 845

reprezentační
vzorek

overuJe se
výpočtem,
popřípadě
zkouškou

Průhlednost
odraz světla' propustnost

csN EN 1794-2
Čstv ot tztg

Požámi odolnost lsN 7: 0821,
lsN 73 0822,
lsN 72 0823

vzorek Destruktivní
zkouška

Nepřímá bezpečnost, bezpečnost
kotev, úchýů

ČsN eru fi94-
2,Příloha B,

Čsru t 794-1
Čstt zg tzot

reprezentační
vzorek

pouze u
výplňových
stěnových
panelů,soklů a
sloupků a
stříšek_
ověřuje se
výpočtem a
zkouškou

Pevnost v tahu
Pevnost v ohybu,
pevnost v tlaku,
moduly pruŽnosti v tahu,
ohybu a smyku
Únosnost

csN EN tso 527-1
Čsn rru fi94-1
Čsru rru so 527-2
Čsu eru lso 527-3
Čsru rru lso 527-5

reprezentační
vzorek, nebo
výrobek

na
zkušebních
tělesech,
nebo
nedestruktiv
ně

7. PLASTY, REGYKLoVANÉ PLASTY A PRYŽE

CTab.23 Rozdělení plastů : Plasťv se dělí na 4 skuoinv ( dle CSN 64 0006
Skupina
plastů

Pořadové číslo Tkatka podle
csN 64 0002

Plastv
nazev

I

1

2

1J

4

5

6

EP
PF

UF

UP

ABS

PC

Reaktoplasty (lisovací hmoty
tvrditelné)
Epoxidová pryskyřice
Fenoplasty s anorganickým plnivem
práškovým
Aminoplasty s anorganickýn plnivem
práškovým
Polyestery nenasycené

TERMOPLASTY
Kopolymer akrylonitril-butadien-styren
Polvkvrbonátv

11
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1
8

9
10

11

1,2

13

PMMA

PVC
PS

SAN
SB

Polymetylmetakrylát
Polyfeni lenoxid-styren
Polyvinilchlorid
Polystyren
Kopolymer styrenakrylonitril
Kopolymer butadienstyren (houževnatý
polystyren)
Sklem wzhlŽené termoplastv 2)

2

I4

t5 UF
MF

Reaktoplasty (lisovací hmoty
tvrditelné)
Fenoplasty s organick;fm plnivem
práškovým a hrubým a anorganickým
plnivem hrubýml)
Aminoplasty s organickým plnivem
práškovým a anorganickým plnivem
hrubýmI)

I6
17

18

t9
20
2I
22
23

CA
CAB
CAP
PA
PA
PA
PA

POM

PP

Termoplasty "
Acetát celulózy
Acetobutyrát celulózy
Acetopropionát celulózy
Polyamidy - 6 3)

Polyamidy -6,6
Polyamidy -11
Polyamidy -12
Polyformaldehyd
(polyoxymetylén)
Polwropvlén

J

25 PE
Termoplasty '/
Polyetvlen wsoké hustotv a)

4
26
21
28

PE

PVC

Termoplasty ')
Polyetylén nizké hustoty 5)

Kopolyméry etylénu
Polwinylchlorid měkkÝ

Poznámky k tab.31 :

1) U lisovaných hmot trvditelných s hrubým plnivem (vláknitý azbnest, textilní iftržky)je pro
rozměry nevázané formou nutno dohodnout mezi výrobcem a odběratelem.

2) U semikrystalických termoplastů (č. L9-26)je nutno u tl. větších než 4 mm volit tolerance o
jednu třídu méně přesné nežuvádi norTna.

3) Platí pro PA-6 s obsahem nízkomolekulárních látek menšimnež I oÁ.

4) Hustota větší než O,g45 glcm3
5) Hustota menší než 0,945 El"^'

Tab.24 Sledované vlastnosti a zkoušení - všeobecně pro plasty a obklady z plastů
ako: pohledové, te tzo lČni, zvukově izolaČnÍ nebo zvukově

Vymezení sIedovaných vIastností: normy
Index šíření plamene csN 73 0802
Stupeň hořlavosti csN 73 0802
odkaoávání hmot csN 73 0802
DifÚzníodpor csN 73 0540-2
Vážená neprúzvučnost csN 73 0532
TeoelnÝ odoor csN 73 0540-2

12
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Vymezení sledovaných vlastností: normy
Rozměrová stálost ASTM-D 36791)

Rázová houŽevnatost ASTM-D 36791)

Rozměrová stálost NF T 54-4051)

Rázová houŽevnatost NF T 54-4051)

Zvuková pohltivost Čstrt zg oszz

TP 104

Tab.25 _ VYMEZENÍ sLEDoVANÝcH VLASTNOSTÍ A ZPŮsoBU JEJICH
PoSOUZENÍ:
Název sledované vlastnosti : Zkušební předpis Předmět

zkoušky:
Poznámka:

tolerance tvaru a zástavbových
rozměrů, krýívýztuŽe:
_ délkové rozměry
- kolmost, přímost, rovinnost

TP 104,
TKP, kap 25
Čsru o+ ooto
Čsx o+ ooo0

finálnívýrobek při
výstupní kontrole

odolnost proti mechanickému
zatížení:
- zatíŽení větrem
- zatíŽení nárazy kamenů
- zatíŽeni nárazy vozidel
- tříštivost

Čsru rru fi94-1

Čsru rru Í94-2, příl.B

charakteristický
prvek

jen při
deklaraci
výrobce

odolnost proti působenívody, solí a
klimatickým podmínkám
- kvalita povrchu
- odolnost proti CHRL
- odolnost vůči otěru
- náhlá změna teplot

Čsru rrv lso 2812-1
ČsN zz 7012-1,2,3
Čst't zz zoto
rso 8302
EN tSO 2178
Čsru rru rc96-2

finálnívýrobek při
výstupní kontrole
vzorek ote Čsru
731326
finálnívýrobek pří
výstupní kontrole

zv ukoizolačn í vl astnosti :

- určení zvukové pohltivosti
- určení vzduchové něprůzvučnosti
- normalizované spektrum hluku

csN EN rso'140-3
Čsru rru fi93-1
Čsru Eru fi93-2
Čsn rN fi93-3
Čstrl lso 10534-1
Čsru Eru lso 140-3

charakteristický
prvek (včetně
sloupků, soklů a
pod)

pro všechny
modifikace

Vlastnítíha

csN EN 1794-1
Čsru eru lso 4590

reprezentační
vzorek

overule se
výpočtem,
popřípadě
zkouškou

Průhlednost
odraz světla, propustnost

csN EN 1794-2
ČsN ot tzte

Požámi odolnost
:sN z: ogzt,
lsN 73 0822,
lsN 72 0823,
]SN EN I99I-1-2

vzorek Destruktivní
zkouška
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Nepřímá bezpečnost, bezpečnost
kotev, úchytů

Čsru eN fi94-
2,Příloha B,

Čstrt t 794-1
Čstrt zg lzol

reprezentační
vzorek pouze u

výplňových
stěnových
panelů

Pevnost v tahu
Pevnost v ohybu,
pevnost v tlaku,
moduly pruŽnosti v tahu,
ohybu a smyku
Únosnost, Únava

csN rso 37
Čsru rru fi94-1
Čsru tso 4661-1
ČsN rru lso 3385
Čstl o+s++s
Čsru ozt+os
Čstt o+ s+++

reprezentační
vzorek, nebo
výrobek

na
zkušebních
tělesech,
nebo
nedestruktiv
ně

Stupeň hořlavosti csN EN 13501-'1 vzorek
lndex šíření plamene csN 73 0863 panel
odkapávání hmot z podhledů csN 73 0865 vzorek
Rozšíření poŽáru CSN EN 1794-

2'oříl.A
panel

V případě použiti zabtaničních norem (technických předpisů) se použijí jim odpovídající zkrršební normy

Použiti a zkoušení protihlukových stěn se provádí zkoušením na hotovém panelu, včetně jeho simulace
zabudování v definitivním stalrr užíváni. Ve většině konstrukcí jde o kombinace materiálů vzhledem
k možnosti a schopnosti konstrukčního využiti'

8. DREVO

Pro přehled možných polžití dřeva a materiátů na bázi dřeva jsou níže uvedeny některé druhy a
nolmy pro sledované vlastnosti.

Tab.26 Dřevo na stavební konstrukce - Nosné dřevěné konstrukce

Vymezení sledovaných
vlastností:

normy

tolerance rozměrů, zkušební
postup

Čsru rru 336, lso 737, ČsN 73
0212-5

Vzduchová neorůzr,učno st CSN EN 1793-2
Zvuková pohltivost CSN EN 1793.1

vlhkost dřeva, zkušební postup Čstl +g 1531-1, ČsN 491016' ČSN
EN 318

iakost dřeva ČsN eru 14a81-1

Tab.27 Konstrukční prvky z masivního dřeva _ Nosné dřevěné konstrukce

Vymezení sledovaných
vlastností:

normy

tolerance rozměrů a zkoušení ČsN eru 336, lso 737, ČsN 73
0212-5

vlhkost dřeva a zkoušení ČsN +g 1531-1, Čsru EN 318
iakost dřeva Čst't49 1531-1
vyluhovatelnost toxických sloŽek
(kovů) zimor. Dřeva

ČsttEN 840-1aŽ5
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Vymezení sledovaných
vlastností:

normy

spolehlivost konstrukce Čstlzs 1701, Čsx rN 1995-1-1
ČsN eru 38o, ČSN EN 408

účinnost ochranv dřeva Čsru +g 0600_1

Tab.28 Stěnové sestavy z masivního dřeva a dalších materiá!ů a rámové a roubené
prefabrikované sestavy . obvodové stěny

Vymezení sIedovaných
vlastností:

normy

tolerance rozměrů , zkoušení Čsru rN 336, lso 737, ČSN 73
0212-5

vlhkost dřeva, zkoušení Čstrt +g 1531-1, Čstrt EN 318
iakost dřeva Čstrt+g 1531-1
soolehlivost konstrukce ČsN zg 1701:Čsru rN 1995-1-1

úěinnost ochranv dřeva ČsN +g 0600-1. Čsru 49 0609
aoŽárni odolnost Čstrt zs oato
stupeň hořlavosti ČsN zg o8o2. ČsNt zg oao+

šíření plamene oo oovrchu Čstrt zs o8o2. Čsttzs ogo+
pevnost v ohvbu ČsN rN +og
vylu hovatel nost toxických sloŽek
(kovů) z impreqnovaného dřeva

Čsru eru 84O-1aŽ5

Vzduchová neprůzvučnost CSN EN 1793-2
Zvuková pohltivost CSN EN 1793-1

Tab.29 Lepené dřevo mimo lamelového - Nosné dřevěné konstrukce

Vymezení s|edovaných
vlastností:

normy

tolerance rozměrů a zkoušení ČsN eru 336, lso 737, ČSN 73
o212-5

jakost dřeva Čstt+g 1531-1
vlhkost dřeva ČsN +g 1531-1, ČsttEN 318
spolehlivost konstrukce Čsru ze fiÚ; Čsru rru 1995-1-1,2,

Čsru rru 595, ČSN EN 1794-1
vyluhovatelnost toxických sloŽek
(kovů) z impr. dřeva

CSN EN 84o-1aŽ5

Účinnost ochranv dřeva Čsru +g 0600-1 ' Čsru 49 0609

Tab. 30 VYMEZENÍ SLEDoVANÝCH VLASTNoSTÍ A ZPŮsoBU JEJICH PoSoUZENÍ:
Název sledované vlastnosti : Zkušební předpls Předmět

zkoušky:
Poznámka:

tolerance tvaru a zástavbových rozměrů,
kryti výztuŽe:
- délkové rozměry

ČsN eN 336, lSo
737, ČSN 73 0212-5
TP 104,

finálnívýrobek při
vÝstuoní kontrole
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- kolmost, přímost, rovinnost TKP, kap 25

odolnost proti mechanickému zatiŽení :
- zatiŽení větrem
- zatíŽeni nárazy kamenů
- zatiŽení nárazy vozidel

Čsru rru fi94-1 charakteristický
prvek

Jen pn
deklaraci
výrobce

zvukoizolační vlastnosti:

- určení zvukové pohltivosti
- určení vzduchové něprůzvučnosti
- normalizované spektrum hluku

csN EN rso 140-3
ČsN ru fi93-1
Čsru eru fi93-2
Čsru eru 1793-3

charakteristický
prvek (včetně
sloupků, soklů a
pod)

pro všechny
modifikace

Jakost dřeva
csN EN 14081-
1aŽ3

vzorek

Vlastní tíha

csN EN 1794-1
ČsN eN sgs
Čsru eru l'z872
ČsN eN sso

reprezentační
vzorek

overuJe se
výpočtem,
popřípadě
zkouškou

PoŽárni odolnost

lsN 73 0810
:sN z: oszt,
lsN 73 0822,
lsN 72 0823,
lsN EN r99t-t-2

vzorek Destruktivní
zkouška

Nepřímá bezpečnost, bezpečnost
kotev, úchytů

Čsru rrv 1794-2,
Příloha B,

Čstrl t 794-1
Čsru ze tzot

reprezentační
vzorek pouze u

výplňových
stěnových
panelů

Pevnost v tahu
Pevnost v ohybu,
pevnost v tlaku,
moduly pruŽnosti v tahu,
ohybu a smyku
Únosnost

csN EN 1794-1
Čsru eru 385,4o8
Čstt +gt o12, 11
Čsru p ENv 12872
ČsNt zg tzot
Čsru rru 1995-1-1

reprezentační
vzorek, nebo
výrobek

na
zkušebních
tělesech,
nebo
nedestruktiv
ně

Stupeň hořlavosti csN 73 0802,04 vzorek
lndex šíření plamene csN 73 0802, 04 panel
Rozšíření požáru tso 5658-4 oanel
vlhkost dřeva csN 49 1531-'1,

Čsrv erv stg
Účinnost ochrany dřeva ČsN ag 0600_'1,

Čstrt +g ooog
Trvanlivost dřeva, ohroŽení biologickým
napadením, aplikace ochranných
systémů na dřevo

Čsx Erv 335-1
ČsN Etl 335-2
Čsru eru 350-1 aŽ2

panel
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9. SPOJOVACI PROSTREDKY

Tab.31 ocelové spojovací prostředky (stykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové
desky s trny, hřebíkové desky aj.) _ ocelové spojovací prostředky pro konstrukční dřevo jsou
určenv Dro soolování orvkú dřevěnÝch kon strukcí

Vymezení sledovaných vlastností: normy
materiál CSN EN 1075 čl.5

ČsN BN 1380 čl.5
ČsN pN 1381 čl.5

únosnost CSN EN 26891
ČsN BN IO75 čl.6
ČsN gN 1380 čl.6
ČsN rN 1381 čl.6

tolerance rozměrů csN 73 0202, CSN 73 0212
korozní odolnost csN EN 1993-1-1

TKP kao 19

ocelové spojovací prostředky dle TKP, kap.19.

10. KoNSTRUKCE NA B'{zlnŘBva

Tab.32 Lehké nosníky a sloupy na bázi dřeva kombinované s jiným konstrukěním
materiáIem - Nosné konstrukce

Vymezení sledovaných vlastností: Harmonizované a určené normy
tolerance rozměrů Čsru eN sso
vlhkost dřeva ČsN rrv etg
iakost dřeva ČsN +g 1531-1
spolehlivost konstrukce Čsttzg 17o1. ČSN EN 1995-1-'í
účinnost ochranv dřeva Čstl +g 0600-1

Tab.33 Desky pojené syntetickými pryskyřicemi - Plášťovacimateriál

Vymezení sledovaných vlastností: normy
pevnost v ohybu a zkoušení ČsN eN 636-1 aŽ 3, ČSN EN 622-2 aŽ 5,

Čsru rru 30o, ČSN EN 3'1o

modul pruŽnosti v ohybu ČsN rx 636-1 aŽ 3, ČSN EN 622-2 aŽ 5,

ČsN eru 3o0, ČsN EN 310
rozlupčivost Čsru rru 622-2,3 a 5,

ČsN eru 3oo. ČSN EN 319
bobtnání oo 2 h Čsru rru 622-4, ČsN rN gtz
bobtnání po24h Čsn rN 622-2,3 a 5,

Čsru rru 3o0. ČSN EN 317
Vzduchová neprůzlrrčnost CSN EN 1793-2
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Vymezení sledovaných vlastností: normy
Zluková pohltivost CSN EN 1793-I

kvalita lepení Čstrl ptrt 636-í aŽ 3. ČSN EN 314-'l

rozlupčivost po varné zkoušce , metoda
zkoušení

ČsN eru 622-2typy HB'LA1 a2, Čsru en
622-3 typ HBH.HLS1 a 2, ČSN EN 622-5
typ MDF'HLS volba 2, ČsN EN 300 typ
OSB/3 volba2, CSN EN 300 typ OSB/4
volba 2, ČSN EN 1087-1 +3't9

pevnost v ohybu po varné zkoušce Čsru eru 622-2typ HB.LA2, ČsN EN 622-3
tvo HBH.HLS2. CSN EN 1097-1+319

pevnost v ohybu po zkoušce cyklováním Čsru eru 300 typ osB/3 a 4, ČSN EN 321 +

310
bobtnání po zkoušce cyklováním Čsru eru 622-5 typ MDF.HLS volba 1, ČSN

EN 321 + 317
rozlupčivost po zkoušce cyklováním Čsru rru 622-5 typ MDF.HLS volba 1, ČsN

EN 3oo typ oSB/3 volba 't, ČsN EN 3o0
tvp OSB/4 volba 1

stupeň hořlavosti Čstrt zs o8o2. ČsN zs ogo+

šíření olamene oo oovrchu Čsttzg o8O2, Čstrt zsoso+
odkaoávání a odoadávání ČsN zs 0802' ČsNt z. ogoa
teoelnÝ odoor ČsN zg 0540-2
difuze vodní oárv Čstt zs 0540-2

Tab.34 Gementoštěpkové a vláknocementové desky - Plášťovací materiál stěn

Vymezení sledovaných vlastností: normy
pevnost v ohybu Čsru rru 634-2

modul pruŽnosti v ohybu Čsru eru 634-2
vzduchová nepruzvučnost CSN EN 1793-2
zvuková pohltivost CSN EN 1793-I

rozlupčivost Čsru eN 634-2

bobtnání po24h Čsru eru Ň4-2
rozlupčivost po cyklování Čsru rru 634-2

bobtnánípo cyklování Čsru rru 634-2

stupeň hořlavosti Čstt zg o8o2, ČsN zs oao+

tepelný odpor Čstrl zs o54o-2

difuze vodní páry Čstrt zs o54o-2

vyloučení azbestu Zákon ě.15711998 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích

Panel se posuzuje jako celek se všemi vlivy, které působí. Panel se posuzuje v poloze a tvaru tak, jak
bude zabudovaný na stavbě.
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pŘÍLoHa t
Příklad výpočtu protihlukové stěny (PHS)

Normy:

t1] Čsx pN I194-I
Lzl CSN EN r99r-r-4
[3] ČsN rN tggo

VARIANTA 1

Vertikální protihluková stěna výšky h: 4m podél dálnice. Délka stěny je l = 400 m, dálnice
je v úrovni okolního terénu. Uzemi je rovinaté, mimo město a zástavbu (kategorie terénu II
dle A.I L2]), větrová oblast I dle mapy větrných oblastí (Příloha NA.4 [2]).

1. Zatížení větrem

Základni rychlost větru se určí podle (.I)|2]:

Vb = Crli,' C ror,ro,' Vb,o,

kde Cdi, je součinitel směru větru. Doporučená hodnota je 1,0 (vizPoznámka2
ve 4.212)).

Cseason je součinitelročního období. Doporučená hodnota je 1,0 (vizPoznámka
3 ve 4.212)).

vb'o je výchozí základni rychlost větru podle NA.4 [2]. Pro větrovou oblast I
je wp:22,5 .rr'ls.

v o = I,0 'L0 '22,5 - 22,5 mls

Maximální dynamický tlak větru se stanoví za předpokladu, že součinitel orografie
co(r): I,0, což pro PHS vúrovni rovinatého terénu platí. Maximá|ni dynamický tlak je (viz
(4.8) [2]) :

a rk) = c"(z)'Q6 ,

kde ce je součinitel expozice dle obrázku 4.2 |2]. Pro r,"ýšku konstrukce 4'0 m
je hodnota c": I,8.

Qt je základni dynamický tlak větru podle (a.10) [2] :

q, =!'p'v: ,
z

kde p jeměrrráhmotnostvzduchu uvažovanáhodnotou L,25kglm3

I

a r(4.07 = 1.8.+ .1.25.22,5: :0.57 kN/m2
z-

Pozn. : Alternativně lze postupovat podle rozvinuté formy vztahl (4.8) L2]

Síly od větru působícina konstrukci se určí podle 5.3 |2], resp. Ze vztahu (5.3)[2] :

F* = c,co . cJ . 
4 r(z). A,,s,,,

kde CsCd je součinitel konstrukce definovaný v 6|2). Vzhledem k tomu, že
nutnost dynamické analýzy se nepředpokládá, uvažuje se koeficient c,c7
rovný 1,0.
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je součinitel síly pro konstrukci PHS definovaný v 7.4.L l2l pro
jednotlivé oblasti PHS. Rozdělení konstrukce PHS na části viz Obrázek
7.1,9l2l:

,c
!o-Ý

<
Io-l-

]-
-lol
Ý|

*
1,20 6,80 8,00

I = 400,00

obr.I.l - oblasti PHS z hlediska velikosti součinitele c7

Součinitel koncového efektu II/,L se pro PHS samostatně neuvažuje (e
j1žzahrnut vhodnotách součinitele c1 reSP. Cp,,,t,Tabulka7.9 [2]). Pro
stěnu bez vedlejšího pručelí, součinitel plnosti a -_ 1,0 a poměÍ
llh: 1'00,jsou hodnoty součinitele c1 resp. cp.,"t (viz Tabulka 7.9 |2]) :

Oblast Hodnota C1 , ÍaSp. Cp'net

A 3,4
B 2,1

C r"7
D L,2

Auí, je plocha konstrukce vystavená účinkům větru. Pro stanovení hodnot sil
působících na konstrukci se předpokládá plocha velikosti 1,0 m2. Pro
stanovení celkové síly působící na konstrukci PHS se uvažují velikosti
jednotlivých oblastí PHS a příslušné síly na nich působící.

Charakteristické hodnoty zatíženi od větru .F' působících v jednotlivých oblastech stěny jsou :

F,,k = cscd .c J - 
A ok). A,r/ ,,

Oblast ,F,,r [kN/m2l
A 1,94
B 1,20

C 0,97
D 0,68

2. Dvnamic ký, tlak zp ůs o b enit proi ížděi ícími vozidlv

Dynamický tlak na PHS způsobený vozidly se určí dle čl. A.2.3 v |1] pro případ b). Silniční
vozidla projížději ve volném prostranství ve vzdáIenosti 3,0 m od PHS rychlostmi vyššími
než I20 km/hod. Charakteristická hodnota dynamického tlaku větru na PHS :

Qo)1 :800 Pa:0.8 kN/m2

Dle č1. A.2 poznámka [1] se uvažuje' že současně nepůsobí tlak větru a dynamický účinek
projiždějicích vozidel, tj. při výpočtu se uvaŽuje větši z nich. Pro jednotlivé oblasti PHS jsou
rozhodujici charakteristické hodnoty sil zatižení prouděním vzduchu (vítrldyn.tlak) :
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Oblast F,p lkN/m2l
A 1,94> 0,8 kN/m"
B 1,20 > 0,8 kN/m'
C 0,97 > 0,8 kN/m'

D
0,68 < 0,8 kN/m"

Rozhoduie zatiženi od proiížděiících vozidel

3. Dvnamické zatížení při odklízení sněhu

Dynamické zatiženi při odklízení sněhu se určí dle Přílohy E |I), E.2.1. a obr.E.2.
Předpokládá se rychlost pojezdu pluhu 60 km/hod, vzdálenost PHS od kraje vozovky rovná
1,0 m. Dynamické zatiženi při odklízení sněhu je klasifikováno jako mimořádné zatiženi, tj'
tlak větru nepůsobí současně s dynamickým zatižením při odstraňování sněhu. Pro
dimenzování se uvažuje větší návrhová hodnota z příslušných kombinaci (viz odstavec 4).

Z obr.E.Z [1] platí :

Fr: l5 kN (na ploše 2 x2 m ve výšce 1,5m nad vozovkou)

Charakteristická hodnota dynamického tlaku v důsledku odklízení sněhu na PHS na jednotku
plochy :

,,0: *rno: 3.75 kN/m2

4. Ndvrhové kombinuce zatížení v patě stěnv :

a) Vítr - Návrh patního průřezu (Soubor B dle [3l )

Vzhledem k charakteru zatiženi (ve vodorovném směru působí pouze jedno zatiŽeni -
vítr, vlastní tíha není pro návrh rozhodující) se použij e výraz 6.10 :

M-,-v-.M^,+v^.MLA 'U U.K tv.rr rr.f

Qra = T, 'Qr1 + Tg,,'Q*1,

y6 : 1,3 5, Te,, - I ,5

b) odklízení sněhu - Mimořádná návrhová situace (Tabulka A2.5 [3l )

Tlak od odklízeného sněhu nepůsobí současně se zatížením větrem a vzhledem
k rychlosti pluhu se nepředpokládá ani působení dynamického tlaku od projíždějících
vozidel.

M u = Tc. Mc,o t Te,,' M,,o

Qna = Tc' Qc,r + 79,,' Q,,t

tc - I,o, ye,, - l,o

V praktickém návrhu by se ruzné velikosti namáháni sloupků PHS v krajních partiích
stěny řešili např. zahuštěním sloupků v krajní oblasti nebo vývořením náběhu PHS
(zpravidla 1:3). V takovém případě je ale třeba výše uvedený výpočet zatižení PHS
příslušně upravit!
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VARIANTA 2

Vertikální protihluková stěna výšky h:4m podél dálnice na násypu výšky 10,0 m, délka
stěny je I:400 rn.Územije rovinaté, mimo město azástavbu (kategorie terénu II dle A.1

[2]), větrová oblast I dle mapy větmých oblastí (Příloha NA.4 [2]). Pruměrný sklon náspu je
l:2.

obr.I.2 - Příčný řez násypem komunikace s PHS

l. Zatížení větrem

Zák|adni rychlost větru se určí podle (a'I)|2]:

Vb = C rti,' C r"r,ro,' ýb,O,

kde Ct]ir je součinitel směru větru. Doporučená hodnota je 1,0 (vizPoznámka2
ve 4.2121).

Cseason je součinitel ročního období. Doporučená hodnota je 1,0 (vizPoznámka
3 ve 4.2121).

vb,o je výchozi základní rychlost větru podle NA.4 [2]. Pro větrovou oblast I
je w,o:22,5 mls.

vu =I,0'L0'22,5 :22,5 m/s

Maximální dynamický tlak větru ne|ze v tomto případě stanovit za předpokladu, že součinitel
orografie cok) : 1,0 ale je nutné určit jeho skutečnou hodnotu v závislosti na konf,tguraci
terénu a umístění konstrukce. Nejprve je třeba stanovit střední rychlost větru ve výšce z : 4 m
nad terénem.

v^(z) = c,(z)'c,(z)'vu ,

kde c,(z) je součinitel drsnosti terénu dle 4.3'2 |2).Protože pro kategorii terénu II
je ,^,,: 2 m, vypočte se součinitel drsnosti terénu :

/-\ ( - \0'07 /_\
c,(z)=k,'hl'l=0,19'l "'| 'fnl 31.

\zo ) \zo.u ) \zo )

kde Z0 je parametr drsnosti terénu dle Tabulky a.I p]. Pro terén
kategorie II je zs: 0,05.

Z1,tt je parametr drsnosti terénu kategorie II _ viz výše
k, je parametr drsnosti terénu - výpočet viz rozepsáni

vztahu

NÁSYP KoMUNlKAcE
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c,(z) =0,,n [$S)"' . ,n[]'o I = 0.r,,
( 0.0s / [ 0,05 t

c,(r) je součinitel orografie ďle 4.3.3 L2] a Přílohy 
^.3|2]. 

Součinitel
orografie c"(z) je pro sklon svahu eD: HIL:0,5 ) 0,3 (viz A.3(3) [2]) :

co:I +0,6s,

kde s je součinitel umístění pro útesy a skalní stěny podle
obrázku A.2 |2]. Hodnota součinitele s je pro xll": 0,5
0,3/10 : 0,015 a zlln: 4 . 0,3110 : 0,12 (viz Tabulka A.2 a
obrázek 

^.2 
L2D rovna 0,8.

co:I+0,6.0,8:1.48
Střední rychlost větru v úrovni PHS :

v-(z) = 0,833'I,48'22,5 =27,74 mls

Dále se stanoví intenzita furbulence větru l,(z) ve výšce z.

kt

kde k1

,o(r)
Zg

l,(r)
c"(z).n( /-)'\/ "o)

je součinitel turbulence dle 4.4 |2]. Doporučená hodnota je 1,0.
je součinitel orograťre (1'48).
je parametr drsnosti terénu, pro terén kategorie II je zg: 0'05.

1,0
l,(z) = :0.154

r,+a.n(/o,os)

Nakonec je možné stanovit maximální dynamický tlak větru (viz 4.5(L) |2]) :

u rk) = ft + I . t,t r)] i. p . v'.( z) = lt + I o,t 5 4]. !. r,25' 27,7 42: 1.00 kN/m2

Síly od větru působicina konstrukci se určí podle 5'3 |2], resp' ze vztahu (5.3)[2] :

F, = c,co . cJ . 
Q r(z). A*1,,,

kde C,yCrJ je součinitel konstrukce definovaný v 6|2]. Vzhledem k tomu' že
nutnost dynamické analýzy se nepředpokládá' uvaŽuje se koeficient c,c6
rovný 1,0.

c7 je součinitel síly pro konstrukci PHS definovaný v ].4.I 12] pro
jednotlivé oblasti PHS. Rozdělení konstrukce PHS na části viz Obrázek
7.19 l2). Viz Obr.I.3.
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I = 400,00

obr.I.3 - oblasti PHS z hlediska velikosti součinitele c7

Součinitel koncového efektu l//7 se pto PHS samostatně neuvažuje (ie
jIžzahmut vhodnotách součinitele c; resp. cp,,"t,Tabulka7.9 [2]). Pro
stěnu bez vedlejšího pručelí, součinitel plnosti q : 1,0 a poměr
llh: I}},jsou hodnoty součinitele c1 resp. cp,,"t (viz Tabulka 7.9 |2)) :

Oblast Hodnota C7 , ÍQSp. Cp,net

A 3,4
B 2.1

C 1,7

D L,2

A*Í* je plocha konstrukce vystavená účinkům větru. Pro stanovení hodnot sil
působících na konstrukci se předpokládá plocha velikosti 1,0 m2' Pro
stanovení celkové síly působící na konstrukci PHS se uvažují velikosti
jednotlivých oblastí PHS a příslušné síly na nich působící.

Charakteristické hodnoty sil od větru F' působících v jednotlivých oblastech stěny jsou :

F, = c.,C, . c.f . 
Q r(r). A,"r,,

Oblast f'*r [kN/m2]
A 3,40
B 2,10
C 1,70
D 1,20

2. Dynamickv tlak způsobený proiížděiícími vozidly

Dynamický tlak na PHS způsobený vozidly se určí dle č1. A.2.3 v [1] pro případ b). Silniční
vozidla projiždějí ve volném prostranstvi ve vzdálenosti 3'0 m od PHS rychlostmi vyššími
než L20 km/hod. Charakteristická hodnota dynamického tlaku větru na PHS :

Qpt: 8OO Pa : 0.8 kN/m2

Dle čl. A.2 poznámka [1] se uvažuje, Že současně nepůsobí tlak větru a dynamický účinek
projíždějicích vozidel, tj.při výpočťu se uvažuje větší z nich. Pro jednotlivé oblasti PHS jsou
rozhodující charakteristické hodnoty sil zatíženi prouděním vzduchu (vítrldyn.tlak) :

<
!o-
lo

s
Lo-l-

=l-"f
1,20 8,006,80
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Oblast F, [kN/m2]
A 3,40 > 0,9 kN/mr
B 2,10 > o,g kN/m'
C 1,70 > 0,8 kN/m'
D 1,20> 0,8 kN/m'

3. D)lnamické zatížení při odklízení sněhu

Dynamické zatiŽeni pŤi odklízení sněhu se určí dle Přílohy E [1]' E'.2.1, a obr.F'.2.
Předpokládá se rychlost pojezdu pluhu 60 km/hod' vzdálenost PHS od kraje vozovky rovná
1,0 m. Dynamické zatiŽeni při odklízení sněhu je klasifikováno jako mimořádné zatiženi, tj.
tlak větru nepůsobí současně s dynamickým zatíženim při odstraňování sněhu. Pro
dimenzování se uvaŽuje větší návrhová hodnota z příslušných kombinaci (viz odstavec 4).

Z obr.E'2 [1] platí :

Fr : 15 kN (na ploše 2 x 2 m ve výšce 1'5m nad vozovkou)

Charakteristická hodnota dynamického tlaku v důsledku odklízení sněhu na PHS v důsledku
odklizeni sněhu najednotku plochy :

l5o-:,_ói.o :3.75kN/m2

4. Návrhové kombinqge zatíž,ení :

") Vítr - Návrh patního průřezu (Soubor B dle [3l)
Vzhledem k charakteru zatižení (ve vodorovném směru působí pouzejedno zatiženi -
vítr, vlastnítihaneni pro návrh rozhodující) se použijevýraz 6.10 :

M u = Tc' M c,r, t Te,,' M *,r,

Qr,t = l'o 'Qc.o + )/g..'Q,.t

y6 : 1,35, le,* : 1,5

b) odklízení sněhu - Mimořádná návrhová situace (Tabulka A2.5 [3lI
Tlak od odklízeného sněhu nepůsobí současně se zatižením větrem a vzhledem
k rychlosti pluhu se nepředpokládá ani působení dynamického tlaku od projíždějících
vozidel.

M na = Tc'Mc,o + Tg,,'M.,,t

Qu = Tc 'Qo,t + Tg,,'Q,,r,

Tc - 1,0, Tg,, - 1,0

V praktickém návrhu by se rizné velikosti namáháni sloupků PHS v krajních partiích
stěny řešili napÍ. zahuštěním sloupků v krajní oblasti nebo vývořením náběhu PHS
(zpravidla 1:3)' Vtakovém případě je ale třeba výpočet zatížení PHS příslušně
upravit!

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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VARIANTA 3

Vertikální protihluková stěna (PHS) vyšky h:,4m podél dáInice v oboustranném záÍezu
hloubky 1010 m, délka stěny je l : 400 m. Uzemí je rovinaté, mimo město a zástavbu
(kategorie terénu II dle A'1 [2])' větrová oblast I dle mapy větrných oblastí (Příloha NA.4
[2]). Pruměrný sklon svahu záÍezu je I:2.

obr. I'4 _ Příčný Íez záÍezem komunikace s PHS

Zatiženi větrem se v případě umístění PHS v zářezu komunikace uvažuje jako ve Variantě 1,

tj. hodnotou určenou pro rovný terén. Tento postup je konzervativní, protože hodnoty zatíženi
větrem v místě PHS budou ovlivněny ,,zastíněním'o svahem zářenl. Velikost vlivu zastínění
však není možné na základě [2] určit.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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VARIANTA 4
Vertikální protihluková stěna (PHs) délky l : 400 m a výšky h : 4 m nad niveletu
komunikace v příméo podél dálnice a na mostě. PHS pokračuje před i za mostem na délku
větší než 2h. Yýška nosné konstrukce nad terénem 'je 10 m, rozměry příčného Íezll viz
obr.I'S. Rozpětí mostu je 40 m, tl.vozovky 150 mm. Uzemi v okolí mostu je rovinaté, tnimo
město azástavbu (kategorie terénu II dle A.1 [2])' větrová oblast I dle mapy větrných oblastí
(Příloha NA.4 [2]).

]. Zatížení větrem

Základní rychlost větru se určí podle (a.l)[z]:

V b = C,li,' C rorr'r,' Vb,o,

kde Cdir je součinitel směru větru. Doporučená hodnota je 1,0 (vizPoznámka2
ve a.2pl).

Cseo',on je součinitel ročního období' Doporučená hodnota je 1,0 (vizPoznámka
3 ve 4.2121.

vt,o je výchozi základni rychlost větru podle NA.4 [2]. Pro větrovou oblast I
je ,,r,r: 22,5 m/s.

v, =1,0'L0'22,5 :22.5 mls

Za pÍeďpok|adu, že dynamický výpočet není nutný' se pro výpočet zatiženi PHS (na mostě)
větrem se použije zjednodušený vztah (8.2) L2] _ součinitel c,c1: 1,0 :

{" =*.p.vi'C.A,"1.,,
z

p je měrná hmotnost vzduchu (L,25 kým3)
C je součinitelzatíženi větrem:

C=C".Cf* ,

Součinitel cn se určí podle článku 4.5 L2]. Jeho hodnota závisí, na výšce
konstrukce nad terénem. Protože se jedná o návrh PHS je uvažována
referenční výška odpovídající výšce těžiště plochy PHS nad terénem.
Pro
z, : I2,I5 m (viz obr.I.5) a kategorii terénu II je součinitel expozice
c 
" 
: 2,5 (viz obrázek a.2 [2]).

-I.ol
rí)l
@

il

"l
,t

9

13100

obr.I.5 _ Příčný řez a uspořádání na mostě
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Hodnota součinitele sil c7'. závisi na rozměrech příčného řezu lamely a
určí se dle 8.3.1 [2]. Pro poměr bld61: 13,Il6,55:2,0 je součinitel sil
q,,: L,93 (vizobrázek 8.3 [2]).

Součinitel c1' (resp. cy,o, který je pro mostní stavby roven q;*) je dáIe
nutno upravit s ohledem na sklon desky mostovky a stěn příčného řezu
dle 8.3.I.(2) L2]. Pro sklon desky mostovky tOo a odklon stěn hlavních
nosníků od svislice rovný 5o je redukce součinitele c1,'.

Ac,r.o = 5'0.5 = 2.5 %

A,"í, je referenční plocha dle 8.3.1 v [2]

F,,, = + .r,25 . 22,52 . 2,5 .r,g3. 1,0 : 1"53 kN/m2,,2
Součinitel sil Cp,net (pro PHS na mostě - oblast D) se neuvažuje, protože stěna pokračuje před i
za mostem. Hodnoty tlaků větru na částech PHS mimo mostní konstrukci se určí výpočtem
podle Varianty 1,2 nebo 3. Pokud by PHS začinala na mostě, bylo by třeba zohlednit
součinitele sil c7, resp. Cp,net,Y9 v11ipočtu tlaků větru na stěnu v koncových oblastech PHS.

2. D)lnamiclql tI ak způsobený vozidbl

Dynamický tlak na PHS způsobený vozidly se určí dle čl. A.2.3 v [1] pro případ b). Silniční
vozidla projížději ve volném prostranstvi ve vzdálenosti 3,0 m od PHS rychlostmi vyššími
neŽ I20 km/hod. Charakteristická hodnota dynamického tlaku na PHS :

Qp1: 8OO Pa : 0.8 kN/m2

Dle čl. A'2 poznámka [1] se uvažuje, že současně nepůsobí tlak větru a dynamický účinek
projíždějicich vozidel, tj. při výpočtu se uvažuje větší z nich. Pro jednotlivé oblasti PHS jsou
rozhodující charakteristické hodnoty sll zatižení prouděním vzduchu (vítrldyn.tlak) :

Oblast F,,r [kN/m2]

PHS na mostě 1,53 > 0,8 kN/m'

3. D),namické zatížení při odklízení sněhu

Dynamické zatižení při odklízení sněhu se určí dle Přílohy E |Il, E.2.I a obr.E.2.
Předpokládá se rychlost pojezdu pluhu 60 km/hod, vzdálenost PHS od kraje vozovky rovná
1,0 m. Dynamické zatiženi při odklízení sněhu je klasifikováno jako mimořádné zatiženi, t1.

tlak větru nepůsobí současně s dynamickým zatíženim při odstraňování sněhu. Pro
dimenzování se uvažuje větší návrhová hodnota z příslušných kombinaci (viz odstavec 4).

Z obr.E.2 [1] platí :

Ft : 15 kN (na ploše 2 x2 m ve výšce 1,5m nad vozovkou)

Charakteristická hodnota d1mamického tlaku v důsledku odklízení sněhu na PHS v důsledku
odklízení sněhu na jednotku plochy :

F,k: #\: 3"75 ki\/m2

4. Núvrhové kombinace zatížení:

") Vítr - Návrh patního průřezu (Soubor B dle [3l )

l0

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



TP IO4

Vzhledem k charakteru zatiženi (ve vodorovném směru působí pouze jedno zatižení -
vítr, vlastní tíha není pro návrh rozhodující) se použij e výraz 6.10 :

M u = Tc.Mc,, t Te,.. M_, y6 - 1,35, ye,. = 1,5

Qra = T c' Qc,r + Tg,,' Q*,r

b) odklízení sněhu _ Mimořádná návrhová situace (Tabulka A2'5 [3J)
Tlak od odklízeného sněhu nepůsobí současně se zatíŽením větrem a vzhledem
k rychlosti pluhu se nepředpokládá ani působení dynamického tlaku od projíždějících
vozidel.

M u = Tc. Mc, + Tg,r. M",t Tc :1,0, Te, :1,0

Qu = To' Qcl, * Tq,,' Q,,t

1l
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pŘÍr,orra r

NAvRIIovÁxÍ PRoTIHLurovÝcH CLoN vEvZTAHU K vor'NĚ ŽllÍcÍw
ŽlvočlcnŮnr

1. Úvoo

Protihlukové clony mají širokou škálu ekologických dopadů, znichž za nejvýznamnější lze
považovat'.
o snížení rušivého účinku provozu na okolní ekosystémy
. zvýšení bariérového účinku komunikace pro terestrické živočichy
o vliv na mortalitu živočichů na komunikaci

Jedním z rušivých faktoru spojených S provozem na komunikacích je hluk. Hluk je definován
jako jakýkoliv zlrrk, kteý vyvolává nepÍijemný a rušivý vjem, nebo má škodlivý účinek.
Tuto definici lze aplikovat nejen na člověka, ale i na volně Žijíci živočichy. Problematika
ochrany volně žijícich živočichů před nadměrným hlukem ze silniční dopravy je ale velmi
složitá, především z následujících důvodů:
o existence velkého počtu druhů živočichů s různou citlivostí vůči ruznýrn parametrum

hluku (hlasitost, frekvence, četnost opakování, aj.)
o nedostatek znalostí pro podrobné zhodnocení, pro výběr nejvíce ohrožených druhů hlukem

a pro návrh odpovídajících opatření
o široké spektrum ostatních ekologických podmínek na jednotlivých lokalitách, které se

významnou měrou podílejí na výsledném účinku hluku na živočichy.

Zwedených důvodů je zřejmé, že nelze vývořit jednotnou rigidní metodiku pro ochranu
volně Žijicích Živočichů před hlukem, ale že je nezbytné hodnotit siťuaci vždy individuálně.
Proto dále uvedená metodika má charakter obecných zásad, které je třeba aplikovat vždy
s ohledem na specifika biologie každého hodnoceného druhu a na konkrétní místní podmínky.

Protihluková clona je definována jako zaŤízeni pro snížení hluku ze silniční dopravy' které
zabrařnje přímému přenosu zr,uku vzduchem. Z hlediska vztahl k volně Ž1jícim živočichům
má týo praktické funkce:
a) ochrana proti hluku _ snižuje hlukovou zátěŽlokality
b) ochrana proti osvětlení - snižuje noční osvětlení lokality motorovými vozidly
c) vizuálni izolace _ zabraňuje vizuálnimu kontaktu mezi živočichem a motorovými vozidly
d) pachová izolace - částečně zabraňuje volnému šíření pachových vjemů
e) mechanická izolace _ zabrařnje vstupu na komunikaci a zesiluje bariérový efekt
komunikace

Ve vazbě na umístění a technické řešení se význam jednotlivých funkcí liší. Avšak při
praktické realizaci je třeba mít všechny tyto funkce na paměti a na protihlukovou clonu
pohlížet jako na komplexní zaŤizení, které ve svém okolí mění ekologické podmínky pro
volně žljici živ očichy.

Zpraktického hlediska existují dvě základni oblasti, kteými je třeba Se Ve vztahu
protihlukových clon a volně žijicich Živočichů zabývat:
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- ochrana významných přírodních lokalit před působením nadměrného hluku ze silniční
dopravy - tj. otázka umístění a charakteru protihlukových clon v místech, kde předmětem
ochrany jsou volně žIjici živočichové (vizkap.2)

- bariérový efekt protihlukových clon tj. otázka umístění a technického řešení
protihlukových clon realizovaných na ochranu zdravi obyvatel a jejich vedlejší účinky na
volně žijici živočichy (viz. kap. 3)

V kapitole 4 je uvedeno začlenění problematiky do jednotlivých stupňů investiční přípravy.

2. ocHnq,NA VÝZNAMNÝCH pŘÍnonxÍcrr lorarrr

Při diskusi o ochraně významným přírodních lokalit je třeba zvaŽovat komplexní vlastnosti
PHC, tedy:
- ochranu proti hluku,
- ochranu proti osvětlení,
- vizuálni izolaci,
- pachovou izolaci a
- mechanickou izolaci.
Důvodem pro návrh PHC může tedy b;it libovolná její vlastnost nebo jejich kombinace.

Z praktického hlediska lze rozlišit dva základní případy:
- opatření na migračních objektech
- opatření ve vztaltu k biotopům v okolí komunikace

2.1. opatření na migračních objektech

Migrační objekt je definován jako stavební objekt na pozemní komunikaci realizovaný za
účelem migrace živočichů, nebo umožňující tuto migraci jako vedlejší jev a hodnocený
z tohoto hlediska. V praxi se migrační objekty dělí na nadchody a podchody. Základnim
pojmem pro hodnocení kvality migračního objektu je migrační potenciál. Ten je definován
jako pravděpodobnost funkčnosti migračního profilu a vyjadřuje tedy předpoklad, v jaké míře
bude v daném místě migrace umoŽněna. Hluková Zátěž, osvětlení a vizuálni vjemy náleži
kvlivům, které ovlivňuji tzv. faktory pohody a které jsou součástí hodnocení migračního
objekfu. Podrobnosti pro návrh a hodnocení migračních objektů stanoví TP 180 Migrační
objekty pro zajištění pruchodnosti dálnic a silnic pro volně ž1jíci živočichy.

Pro stanovení, za jakých okolností je třeba na migračním objektu realizovat PHC, lze určit
zásady obecné a speciální.

obecné zdsady:
o při hodnocení je třeba vycházet z obecných pravidel stanovených v TP 1 80 a aplikovat je

na konkrétní místní podmínky
o hodnocení je součástí komplexního posouzení migračního objektu, které se provádí

v rámci:
(i) detailní migrační studie, která je součástí dokumentace pro iuemniÍizení
(ii) dokumentace pro stavební povolení - při návrhu detailního technického řešení
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| . hodnocení musí b]it prováděno ve spolupráci technika a ekologa
I

I

SpeciúIní zdsady pro nadchody:

Migrační nadchody jsou ze silničního hlediska mosty přes komunikaci, jejichŽ základní nebo
doplňkovou funkcí je zajištění migrace Živočichů. Z hlediska kategorizace PHC se jedná o:

Typ 3 - Protihlukové stěny na mostech a zdech (na vlastním nadchodu)

Tw 2 _ Protihlukové stěny podél komunikace (na ochranu přístupových prostor)

I zásady:
l . protihluková stěna je povinnou součástí všech nadchodů, které slouží jako migrační

objekty
II o její funkce je kombinovaná, ve stejné míře plní funkci ochrany proti nadměrnému hluku,
' ochrany proti nočnímu osvětleni avizuá\ni izolace prostoru migračního nadchodu od

I dopravy na komunikaci
Il- o stěna musí byt koncipovánatak, aby chránila nejen prostor vlastního nadchodu, ale i

naváděcí prostory na obou stranách nadchodu (tj. protihluková stěna z nadchoduje
l protaŽenana obě strany podél komunikace)
L o doporučená výška 2 m

| . rea|izace stěn z přírodního materiálu
L . u vnitřní strany protihlukových stěn je tŤebavysázet vhodnou vegetaci

IL
Specidlní zásady pro podchody

I Migrační podchody jsou Ze silničního hlediska mosty na komunikaci, jejicbž základní nebo
L doplňková funkce je zajištění migrace Živočichů. Z hlediska kategorizace PHC se jedná o:

Typ 3 - Protihlukové stěny na mostech a zdech.

Zásady:
o protihlukové stěny realizovat pouze na takových objektech, kde mohou prokazatelně

zlepšit migrační využitelnost daného objektu

. rozhodnutí provést nazákladě individuálního posouzení daného objektu, při kterém je
tŤebavzit v úvahu:

- význam migrační cesty,

- celkové technické parametry objektu,

- intenzitu dopravy na komunikaci,

_ konfiguraci terénu v okolí

o pomocnákritéria pro rozhodnuti, že výstavba protihlukové stěny je potřebná:
- jedná se o migrační cestu velkého významu (regionálního nebo nadregionálního). Je zde
doložena existence dálkových migraci a nejen lokálních migrací místních populaci za
potravou, nocovišti aj.
- migrační koridor je územně zajištěn v rámci širších územních vztaht, nejen ve vlastní
blízkosti migračního objektu a má potenciál pro dlouhodobou funkčnost
- technické parametry mostu jsou z hlediska migrace hraniční, to znamená, že zajlšt'uji

aJ
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migraci v pruměmé rozsahu (celkový migrační potenciál je v rozmezi cca 0,5 _ 0,8).
Realizace PHS u mostů vysokých nad20 m je většinou zbyečná.
- hluková zátěž na přístupové cestě k mostu do vzdálenosti 50 m od okraje migračního
objektu na kaŽdou stranu přesahuje 50 dB v noci
- přístupový prostor k migračnímu objektu je v noci zároveň výrazně osvětlován
motorovými vozidly.

o protihlukové stěny rca|izovatz nepruhledného materiálu

o důsledně kontrolovat a řešit technický stav mostů' především mostních závěri, protože
hlukové rázy z mostních závěrímají na migraci živočichů výrazně větší negativní vliv než
hluková zátěž z vozidel.

2.2. opatření ve vztahu k okolním biotopům

Pozemní komunikace jako liniové stavby se dostávají do kontaktu s řadou rizných biotopů,
které mají z hlediska ochrany přírody různou kvalitu. Tu lze odhadem vyjádřit jako tzv.
rezistenci územi a začlenitji do hodnocení pří výběru nové trasy komunikace. Podrobně je
tato metodika uvedena v TP 181 Hodnocení pruchodnosti uzemi pro liniové stavby.

Realizaci protihlukových opatření na ochranu biotopů lze obecně považovat za mimořádné
opatření' které vyžaduje podrobné zdůvodněni. Z řady kategorií, které jsou předmětem zájmu
ochrany přírody ve smyslu zákona č. II4|I992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
zněnipřichází v úvahu:
- lokality zvláště chráněných druhů živočichů
- lokality se zvýšenou územní ochranou (např. zvláště chráněná uzemí, Soustava Natura
2000)

Zdsady pro realizaci protihlukových opatření:

. rozhodnuti o realizaci musí vycházet z konkrétních podmínek dané lokality

o rozhodnutí musí bfi založeno na hodnocení vlivů hluku, osvětlení avizuálního kontaktu
na konkrétní druhy Živočichů, nikoliv pouze paušálně vztaženo k ekosystému

o zhodnoceny musí bý všechny hlavní ekologické faktory, které v interakci mohou
ovlivňovat populaci hodnocených druhů

o hodnotí se, jaká část zájmové lokality bude reálně chráněna přirealizaci PHC _
nedoporučuje se realizovat PHC u lokalit velkého plošného rozsahu' kde navržená PHC by
efektivně zlepšila siťuaci na malé části v rámci celkové rozlohy lokality

o v rámci hodnocení budou zváženy i negativní vlivy PHC na mortalitu živočichů a
migrační propustnost komunikace

o při hodnocení budou zvažovány relevantní typy PHC

. pomocnáL<tit&ia pro rozhodnuti, že realizace protihlukových clon je potřebná (pro
doporučení realizace by mělo platit více kritérií současně):
- u hodnocených druhů je prokazatelná vysoká citlivost k hluku, osvětlení nebo
vizuálnimu kontaktu s dopravou

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.
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- v případě nerealizace protihlukové clony prokazatelněhrozívýznamné poškození
populace daného druhu
- daný druh patří mezi zvláště chráněné druhy, nebo daná lokalita patÍi mezi zvláště
chráněnáizemi nebo lokality Soustavy Nafura 2000 podle zákona č' II4|I992 sb.
- realizaci opatření bude významně chráněna alespoň 1/4 plochy zájmové lokality
- daná lokalita by byla přímo narušena výstavbou komunikace a protihlukové clony
předstar,uj í j edno z kompenzačních opatření

o při realizaci PHC preferovat příroděblizká řešení (protihlukové valy, PHS z přírodních
materiálů, vegetační úpravy, začleněni do krajiny)

o návrh řešení musí bý schválen orgány ochrany přírody v rámci procesu EIA (pokud byl
realizován), územního a stavebního řizeni

3. MrNrnn ALIZACE BARIÉRovÉHo EFEKTU PRoTIHLUKo\^ÍCH CLoN

Protihlukové clony výváŤí mechanickou bariéru' která odděluje pozemní komunikaci od
okolí. To má z hlediska volně žijicich živočichů dva obecné důsledky:

a) snižování mortality způsobené srážkami s motorovými vozidly _ Zamezením vstupu
Živočichů na komunikaci docházi ke snížení počtu kolizí s motorovými vozidly. To platí ale
pouze za předpokladu dodrŽování určitých zásadpŤi realizaci PHC. Na druhé straně ale
nárazy ptáků do PHC mohou jejich mortalitu zvyšovat.

b) zvyšování bariérového efektu komunikace _ v daném místě předstar,rrje PHC v podstatě
úplnou bariéru a zabraňuje migraci přes komunikaci

Proto, aby z hlediska mortality převažoval kladný efekt a současně byl minima|izován
bariérový vliv komunikace, je třeba při návrhu a rea|izaci PHC dodrŽovat určité obecné
zásady. Jejich přehledje rozdělen nazásady pro ochranu savců a pro ochranu ptáků.

3.l. Zásady pro ochranu savců

3.1.1. Zásady pro snižování mortality

Protihluková clona představuje kompletní migrační bariéru, kterábráni vsfupu na komunikaci.
V případě jednostranné protihlukové stěny se ale jedná o významnou past, zejména pro
drobné a středně velké Živočichy. Ti totiž často neregistrují PHC na druhé straně dálnice
jako bariéru, po překonání komunikace na ni narazi, což vede ke zmatečnému jednáni a snaze
vrátit se zpátky. Jednostranné protihlukové stěny jsou jednoznačně místem zvýšené mortality
Živočichů.

Zásady:

o při návrhu protihlukových clon v místech možné migrace živočichů zvažovatvždy otázku
mortality živočichů. Celkové řešení musí bý z hlediska vstupu živočichů symetrické: buď
z obou stran volný přístupu, nebo z obou stran bariéra (PHS, plot) bránící vstupu
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o V míStech reálné migrace živočichů (tedy především v extravilánech) preferovat typy
PHC, které umožňují bezpečný pohyb a únikové možnosti živočichů

o jednostranné protihlukové stěny realizovat v místech možné migrace živočichů vždy
v kombinaci s efektivním oplocením na druhé straně komunikace

. ukončení PHC řešit vždy tak, aby se volně žIjicí živočichové nemohli dostat do prostoru
mezivozovku a PHC (nebo PHC a plot).

3.l.2. Zásady pro snižování bariérového efektu

Protihlukové stěny představují úplnou překážku pro vstup na komunikaci a zvyšují bariérový
efekt. Pro minimalizaci tohoto účinku je třeba vybavit prostor odpovídajícími moŽnostmi pro
migraci živočichů.

Zdsady:

o při návrhu protihlukových stěn v extravilánu zvažovat možnosti zajlštění migrace
Živočichů (pokud se zde migrace očekává);

o při realizaci protihlukových stěn zváŽitvevazbě na místní situaci a délku PHS, zda zde
existuje možnost pro migraci těch druhů živočichů, jejichž přítomnost se očekává;

o u protihlukových stěn v případě, že to umožní terénní konfigurace, zváŽitrealizaci
propustků pod komunikací pro drobné živočichy;

o pozomost věnovat především oběma koncům PHS, protože tyjsou kritickým místem
z hlediska přebíhání živočichů přes vozovku.

Podrobnosti pro návrhy migračních objektů viz TP 180.

3.2. Zásady pro ochranu ptáků

Protihlukové clony nepředstavují migrační bariéru pro ptáky, ale mohou zvyšovat jejich
mortalitu. Jedná se především o protihlukové stěny s transparentními čiqými plochami
stěnových výplní ze skla, polykarbonátových nebo akrylátových desek (dále pruhledné PHS).
Ptáci v těchto PHS vidí stromy a krajinu za stěnou nebo zrcadlové obrazy a překážku při svém
letu nezjistí včas. Pruhledné protihlukové stěny jsou místem zvýšené mortality ptáků.

Zdsady:

. při návrhu PHS v rámci dokumentace pro stavební povolení zhodnotit situaci a navrhnout
opatření pro minimalizaci mortality ptáků' Návrh bude obsahovat umístění PHS, její
rozměry,materiá| a způsob zajištění viditelnosti pro ptáky (v případě transparentní stěny).
Návrh bude odsouhlasen orgánem ochrany přírody;

o v místech zvýšené migrace ptáků preferovat PHS z nepruhledných nebo částečně
pruhledných materiálů; -

o při realizaci pruhledných protihlukových stěn vždy zajistit jejich viditelnost pro ptáky.
Volit některá z niže uvedených opatření. Barevné řešení volit tak, aby co nejvíce
kontrastovalo s okolím. V případě, že neni jasná preference, volit černou barvu. Základni

6
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opatření:
- svislé pruhy o šířce 20 mm a v rozteči 100 mm, nalepené oboustranně na PHS _
považuje se za nejúčinnější opatření, je třeba ho realizovat všude tam, kde je předpoklad
vyššího výskytu ptáků,
- piktogramy siluet dravců _ jedná se o tradiční, ale málo účinné opatření. Použítlze
nejen čemé, ale i barevné siluety v přirozených barvách. Hustota cca 15 siluet středně
velkých dravců na 10 m2. Realizovat pouze omezeně' v místech malého výskytu ptáků,
- drátěná síť s oky 20 x 20 mm - dosud málo odzkoušené opatření, základní výsledky
jsou dobré,
- tmavá polyamidová vlákna zabudovaná přímo do materiálu PHS _ moderní postup,
použitá hustota a vzor vláken musí budit dojem neprostupnosti. Třeba posuzovat
jednotlivá řešení. Výrobce by měl mít pro každý typ certifikát orgánu ochrany přírody,
- vypískované svislé nebo vodorovné pásky, nebo rúzné plochy- při správném provedení
sejedná o vhodnější řešení neŽ jsou siluety dravců. Třeba posuzovatjednotlivá konkrétní
řešení,
- další typy technických řešení - pro aplikaci jiného typu ochrany je třeba si v rámci
stavebního Íizeni vy žádat souh las orgánů ochrany přírody'

. po realizaci stavby PHS provést monitoring mortality ptáků a na základě výsledků
případně upravit opatření k zajištění viditelnosti.

4. Zl.Čt'r,NĚxÍ Do DoKUMENTAcÍ

Problematika protihlukových opatření ve vztahu k volně ž|jicim živočichům musí bý řešena
především v následuj ících stupních dokumentace :

4.|. oznámení a dokumentace EIA (pokud se zpracovává1

o v rámci celkového posouzení vlir.u stavby pozemní komunikace na životní prostředí je
v případě reálného rizika ohrožení populací citlivých druhů řešena i koncepce jejich
ochrany proti hluku, ve vazbě na další vlivy jako je osvětlení, vizuálni kontakt, bariérový
eťekt a kolize s vozidly;

o jsou navrženazákladni opatření, kterájsou schválena ve stanovisku příslušného úřadu'
jako podmínky pro realizaci

4.2. Dokumentace pro úZemní řlzení

o navrženaje rámcová podoba opatření (v případě, že proběhl proces EIA schválených ve
stanovi sku)' j ej i ch umístění a základní techni cké parametry;

o návrh opatření probíhá v součinnosti technika a ekologa;
o v rámci územního řízenije návrh schválen orgánem ochrany přírody.

4.3. Dokumentace pro stavební povolení

. opatření schválená v uzemnim rozhodnutí jsou detailně rozpracovanápo technické i
materiálové stránce;

. Zptacování projektů probíhá v součinnosti technika a ekologa;
o v rámci stavebního Ťizenije návrh schválen orgánem ochrany přírody'
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(Předložený materiál byl zpracován na základě výsledků projektu VaV č. ÍF54l009lI20
Metodika hodnocení hlukové zátěže v okolí dálnic pro volně žIjíci Živočichy).
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