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Abstrakt  
 
Hluk způsobený železniční dopravou postihuje 12 milionů obyvatel EU ve dne a 
9 milionů v noci. Tato studie přináší seznam opatření, finančních prostředků a 
právních předpisů k jeho snížení. Nejvýraznějšího snížení hluku lze dosáhnout 
modernizací vozového parku. V krátkodobém horizontu je nejdůležitější nahradit 
litinové brzdové zajišťovací klíny ve vozidlech pro nákladní železniční přepravu 
kompozitními brzdovými zajišťovacími klíny. Jádrem strategie pro snížení hluku 
ze železniční dopravy je rozvoj regulačního systému, na jehož základě by byl 
postupně zaveden nízkohlučný vozový park. 

 
 
IP/B/TRAN/FWC/2010-006/LOT4/C1/SC2  2012 
 
 
PE 474.533  CS 



Tento dokument si vyžádal Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. 
 
AUTOŘI 
 
Uwe CLAUSEN 
Claus DOLL 
Francis JAMES FRANKLIN 
Gordana VASIC FRANKLIN 
Hilmar HEINRICHMEYER 
Joachim KOCHSIEK 
Werner ROTHENGATTER 
Niklas SIEBER 
 
ODPOVĚDNÝ ADMINISTRÁTOR 
 
Piero SOAVE 
Evropský parlament 
Tematická sekce B: Strukturální politika a politika soudržnosti 
B-1047 Brusel  
E-mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
ZPRACOVÁNÍ TEXTU 
 
Nora REVESZ 
 
JAZYKOVÁ ZNĚNÍ 
 
Originál: EN. 
Překlady: DE, FR. 
 
O EDITOROVI 
 
Chcete-li se obrátit na tematickou sekci nebo si objednat její pravidelný měsíčník, pište na 
adresu: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Rukopis byl dokončen v březnu 2012. 
Brusel, © Evropská unie, 2012. 
 
Tento dokument je k dispozici na internetu na této adrese: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 
 
Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autora a nemusí nutně představovat 
oficiální postoj Evropského parlamentu. 
 
Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a 
vydavatel je předem upozorněn a obdrží kopii. 
 

mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
mailto:poldep-cohesion@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


Snížení hluku způsobeného železniční dopravou 
____________________________________________________________________________________________ 

 

SHRNUTÍ 

Podle zpráv členských států, které v roce 2010 shromáždila Evropská agentura pro životní 
prostředí, postihuje hluk ze železniční dopravy zhruba 12 milionů obyvatel EU ve dne, kdy 
expozice hluku přesahuje 55 dB(A), a přes 9 milionů v noci, kdy expozice hluku přesahuje 
50 dB(A). Ve skutečnosti jsou reálná čísla nepochybně vyšší, protože iniciativa Evropské 
agentury pro životní prostředí mapující hluk v Evropě se soustředí jen na aglomerace s více 
než 250 000 obyvateli a hlavní železniční tratě, po nichž projede 60 000 a více vlaků ročně. 
Problém hluku ze železniční dopravy existuje především ve střední Evropě, kde také žije 
většina dotčených občanů a kde je největší objem nákladní železniční přepravy (především 
se jedná o Německo, Itálii a Švýcarsko, ale silný provoz je i v Polsku, Rakousku, 
Nizozemsku a Francii, a mapování hluku dále naznačuje, že značná část obyvatelstva je 
postižena rovněž v Belgii a Lucembursku). 
 
Hluk je rušivý jev, který zamořuje životní prostředí a nepříznivě působí na zdraví osob 
vystavených vysokému hluku ve venkovním prostředí už od hladiny 70 dB(A), nebo i méně. 
Diskuse o hluku ze železniční dopravy nabyla v některých evropských zemích na velkém 
významu zároveň s tím, jak tato přeprava narůstá a hraje stále důležitější roli ve snaze 
o ekologizaci dopravy. Aby bylo možné splnit cíle udržitelnosti formulované v bílé knize EK 
o dopravě z roku 2011 a v balíčku opatření pro dopravu šetrnější k životnímu prostředí, je 
nutné minimalizovat dopad železničního provozu na životní prostředí (emise uhlíku, 
energie, hluk atd.), díky čemuž by si železniční doprava udržela status ekologického 
dopravního prostředku, podpořila tak změny ve využívání dopravních prostředků ve 
prospěch železnice a přispěla ke snížení celkového dopadu dopravy na životní prostředí. 
 
K provedení analýzy hlukové situace v Evropě v souladu s právními předpisy ES musí 
členské státy poskytnout hlukové mapy a plány protihlukových opatření. Tyto plány popisují 
opatření přijatá za účelem snížení hluku v životním prostředí, a to ve vztahu ke konkrétním 
dotčeným obyvatelům. Právní podmínky se ovšem napříč Evropou výrazně liší, neboť 
v členských státech platí různé limity či hraniční emisní hodnoty hluku v životním prostředí 
a tyto limity se obvykle ověřují pouze tehdy, když je budována nová infrastruktura nebo 
dochází k zásadní přestavbě. 
 
Obecně lze definovat tři různé zdroje hluku ze železniční dopravy: 
 

 hluk z motoru, 
 hluk z valení, 
 aerodynamický hluk. 

 
Problém hluku ze železniční dopravy vzniká především u nákladních vlaků, souprav 
složených ze starých vagonů a vlaků poháněných starými motory, přičemž je obzvlášť 
palčivý v noci. Hluk z valení je obecně vyšší v případě neudržovaných železničních vozidel a 
vlaků, které se pohybují po neudržované infrastruktuře. Aerodynamický hluk je relevantní 
zejména u vysokorychlostních tratí, na nichž jsou většinou instalována opatření pro 
omezení hluku, například protihlukové zábrany; protihlukové zábrany sice snižují dopad 
hluku z valení, obvykle jsou však příliš nízké k tomu, aby zabránily hluku způsobenému 
pantografem. Hluk z motoru má největší podíl především při nižších rychlostech, zhruba do 
30 km/h, hluk z valení nad 30 km/h a aerodynamický hluk se nejvíce uplatňuje při 
rychlostech nad 200 km/h. Nejvýznamnějším zdrojem hluku je hluk z valení, který vzniká u 
všech druhů vlaků. 
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Opatření, která mají snížit hlukové znečištění ze železniční dopravy, rozlišují mezi pasivními 
opatřeními na místě, kde k rušení dochází, a aktivními opatřeními u zdroje hluku. 
Nejvýznamnější pasivní metodou využívanou k omezení vlivu hluku ze železniční dopravy 
na životní prostředí jsou protihlukové zdi a izolující okna; akční plány a investice 
jednotlivých členských států většinou podporují právě tento způsob. Jsou však účinné 
pouze na místní úrovni, a mají-li chránit rozsáhlejší úseky železničních sítí, vyžaduje to 
obrovské investice. 
 
Opatření zaměřená na zdroj hluku oproti tomu při plošném zavedení snižují hluk celého 
železničního systému. Problém hlučných železničních vozů lze například zmírnit tak, že se 
litinové brzdové zajišťovací klíny nahradí kompozitními.  Odvětví železniční přepravy tuto 
možnost v současnosti prověřuje, přičemž výměna by se dotkla zhruba 370 000 starých 
nákladních vagonů. Mezi další opatření, která pomáhají snižovat hluku u zdroje, patří 
pohlcovače hluku z kol, aerodynamický design pantografů a hluková izolace trakčního 
vybavení (např. motorů lokomotiv). Podle platných technických norem pro interoperabilitu 
(TSI „Hluk“) musí drážní vozidla, která byla uvedena do provozu po roce 2000 (včetně 
motorů, vagonů a motorových vozů pro osobní přepravu) splňovat podmínku o zhruba 
10 dB(A) nižší emise hluku než zařízení ze 60. a 70. let minulého století. 
 
Podle názoru autorů studie je ideální omezovat hluk u zdroje, protože tato opatření mají 
dopad na celou síť. V případě, že vyšší úroveň hluku způsobuje traťová infrastruktura (např. 
radiálně se šířící hluk z viaduktů či skřípění v zatáčkách s malým poloměrem), nebo tam, 
kde je místní prostředí na hluk obzvláště citlivé (např. poblíž přírodních krás či v městských 
oblastech, kde obytné budovy stojí v těsné blízkosti železniční trati), mohou být ke 
zmírnění hluku na trati zapotřebí další opatření. K takovým opatřením patří modifikátory 
tření, železniční tlumiče, plovoucí (či izolovaná) kolejiště a samozřejmě protihlukové 
ohrazení a zábrany různých výšek. Všechna vozidla a veškeré tratě by měly být udržovány 
tak, aby nevznikaly zbytečné zdroje hluku, například zvlnění. 
 
Co se týče vozidel, nákladově nejvýhodnějším opatřením je dovybavení stávajících 
nákladních železničních vozů kompozitními brzdovými zajišťovacími klíny typu K (je-li to 
schváleno) či LL. Mezi další opatření zaměřená na vozidla patří pohlcovače hluku kol, 
modifikátory tření nainstalované na vozidlech (ty jsou nejúčinnější v městských a 
příměstských sítích) a (u vysokorychlostních vlaků) aerodynamicky optimalizované 
pantografy, např. úprava jejich zastřešení či potažení. Tato opatření jsou účinná v celé síti. 
Další výzkum by se mohl zaměřit na upravenou konstrukci kol. Jedná se sice o velmi účinné 
opatření, kvůli zkušenostem z železničních nehod však převládá neochota nové konstrukce 
kol nahrazující monoblokové typy využívat. 
 
Pokud jde o infrastrukturu, ke snížení hluku jsou nákladově nejvýhodnější modifikátory 
tření, železniční tlumiče a plovoucí kolejiště. V hustě osídlených oblastech s velkým 
železničním provozem se nelze vyhnout ani stavbě hlukových zábran či krycích zátarasů. 
Kdyby ovšem byla v širším měřítku zavedena opatření zaměřená na vozidla, počet zábran a 
zakrytí by mohl výrazně klesnout.  
 
K omezení hluku způsobeného koly vozů a kolejemi je navíc nutné jejich časté sledování a 
údržba. Kvalita povrchu kol a kolejí je jedním z nejdůležitějších činitelů, které ovlivňují míru 
hluku z valení, a v průběhu času se přirozeně mění; výrazně poškozený povrch 
(nepravidelná kola či zvlněné koleje) je významným zdrojem hluku. 
 
Evropský parlament a Evropská komise se snaží povzbudit členské státy k tomu, aby 
přijímaly více opatření ke snížení hluku ze železniční dopravy, například aby zavedly 
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systémy zpoplatnění tratí v závislosti na hluku. Tyto ekonomické pobídky (zpoplatnění 
infrastruktury podle emisí hluku) mohou přispět k: 
 

 většímu využívání nízkohlukových technologií pro vozový park, 
 většímu využití tratí, které se vyhýbají uzlovým bodům hluku, 
 snížení hluku  díky úpravám operačních postupů a rychlostí v citlivých oblastech. 

 
Co se týče právních předpisů, za příklad toho, jak dosáhnout dlouhodobého snížení hluku, 
může posloužit japonský program vedoucího postavení1. Odpovídajícím základem pro 
regulaci hluku ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je TSI „Hluk“. Normy emisí hluku 
v současné době platí pouze pro nové nebo upravované vozy. Ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu by se TSI mohl stát povinným pro všechna vozidla. Normy pro 
hladiny hluku podle TSI „Hluk“ by se také měly jednou za čas snižovat, a to v návaznosti na 
technologický vývoj, podobně jako tomu je v případě Japonska. 
 
Ke zpoplatnění tratí v závislosti na hluku lze přistupovat v zásadě trojím způsobem, přičemž 
každou z možností lze nastavit jako kombinaci bonusových a sankčních prvků: 
 

1. Úrovně hlukových emisí souvisejících s vlaky lze měřit v kritických bodech v hustě 
obydlených oblastech nebo v blízkosti obytných zón. Tyto úrovně jsou následně 
přiděleny vlakům, které hluk způsobují. Hluková přirážka pro zpoplatnění vlaků by 
se poté měnila v závislosti na místní hladině hluku, případně na tom, v jaké míře je 
místní obyvatelstvo hluku vystaveno. 

2. Vagony lze rozdělit do kategorií podle hluku a buď jim účtovat hlukovou přirážku, 
nebo v rámci příslušné kategorie hluku poskytovat bonus. Placení poplatků nebo 
přijímání bonusů by probíhalo mezi provozovatelem vlaků a manažerem 
infrastruktury, přičemž provozovatel vlaků by poplatek následně postoupil 
vlastníkovi či provozovateli vozů, nebo by vlastníkovi či provozovateli vozů poskytl 
bonus. 

3. Vlaky mohou být zařazeny do kategorií na základě typů železničních vozů, z nichž 
jsou sestaveny. V případě nákladních vlaků by se emisní kategorie mohla měnit 
s každou změnou složení vlaku na seřaďovacích nádražích. 

 
První uvedený přístup je v přímém souladu se zásadou znečišťovatel platí, znamená však 
vyšší transakční náklady na provádění a kontrolu. Zavedení druhého přístupu by bylo 
mnohem jednodušší, přehlíží ovšem podstatu hluku ze železniční dopravy; aby bylo 
významné snížení emisí souvisejících s vlaky vůbec možné, bylo by nutné mít vysoké 
procento vozů se sníženou hlučností. Pro třetí přístup není třeba žádný sofistikovaný 
platební systém, vyžaduje ale funkční (a případně mezinárodní) informační systém pro 
kontrolu vagonů. 
 
Aby byl pro dlouhodobé činnosti za účelem snížení hluku ze železniční dopravy nastaven 
jasný rámec, mohou být systémy zpoplatnění zakotveny v příslušných legislativních 
předpisech. Pro regulaci připadají v úvahu tyto nástroje: 
 

 omezení stacionárního a průjezdného hluku pro železniční vagony a lokomotivy 
 
 pravidla pro provoz a údržbu 
 

                                                 
1  Tento program se zaměřuje na snížení energetické spotřeby a klimatického dopadu tím způsobem, že emisní 

cíle se nastavují dynamicky na základě současných nejlepších osvědčených postupů („výkonu tzv. subjektů 
v nejlepším postavení“). 
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 technologie omezení hluku v novém vozovém parku na základě japonského 
programu vedoucího postavení. Tento program se zaměřuje na snížení energetické 
spotřeby a klimatického dopadu tím způsobem, že emisní cíle se nastavuje 
dynamicky na základě současných nejlepších osvědčených postupů („výkonu tzv. 
subjektů v nejlepším postavení“) 

 
 programy pro dovybavení vozy, které jsou v současné době v provozu (postupný 

plán plnění povinnosti) 
 
Mělo by dojít k zavedení poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na hluku, které by 
vlastníky vozidel podnítily investovat do opatření ke snížení hluku. V první fázi by se měly 
zaměřit na nákladní železniční dopravu, systém však může následně zahrnovat i další 
vozidla či opatření nebo se soustředit na omezení hluku bez ohledu na to, jakým způsobem 
bude limit dosažen. 
 
Důležité je, že poplatky za přístup k infrastruktuře v závislosti na hluku by měly být 
stanoveny takovým způsobem, aby to nijak neomezilo hospodářskou soutěž v železničním 
odvětví. Investice i vyšší provozní náklady by měly být hrazeny. Poplatky za přístup 
k infrastruktuře v závislosti na hluku je třeba v jednotlivých členských státech 
harmonizovat a měla by jim podléhat veškerá vozidla provozovaná ve vnitrostátních sítích 
(včetně vozidel zahraničních). Vzhledem ke skutečnosti, že významného snížení hluku lze 
dosáhnout pouze tehdy, budou-li vlaky kompletně vybaveny nízkohlukovým zařízením, 
poplatky za přístup k infrastruktuře by měly zvýhodňovat vlaky, které jsou těmito vozy 
téměř plně osazeny. Aby se zabránilo ztrátě konkurenceschopnosti, měly by podstatnou 
část nižších TAC pro nízkohluková vozidla financovat členské státy. V souvislosti se 
stimulací brzkého přechodu k nízkouhlíkovým vozidlům nebo dovybavení stávajících 
nákladních vozidel by bylo vhodné pro příštích několik let zvážit i přímé financování 
investic. 
 
Shrnutí doporučení 
 
Jelikož vagony železniční přepravy běžně cestují v rámci širších mezinárodních území, je 
nutné harmonizovat politiky právní úpravy hluku v celé Evropě. V návaznosti na to autoři 
doporučují zaměřit se na následující opatření: 
 

 Stávající vozový park pro nákladní dopravu by měl být dovybaven nízkohlukovým 
brzdným systémem, zejména prostřednictvím náhrady litinových brzdových 
zajišťovacích klínů kompozitními, která představuje nejdůležitější a nejúčinnější 
první krok v rámci opatření ke snížení hluku souvisejícího se zdrojem. 

 

 Měly by být stanoveny mechanismy financování, jimiž se pokryje dovybavení a další 
provozní náklady na nové technologie ke snížení hluku, což by mělo zabránit 
omezení konkurenceschopnosti v železničním odvětví; podstatná část nákladů by 
měla být hrazena členskými státy, neboť tišší vlaky zmírní nutnost opatření ke 
snížení hluku z infrastruktury a s tím související náklady. 

 

 Měly by být zavedeny systémy zpoplatnění přístupu k infrastruktuře, které by 
poplatky stanovovaly odlišně pro jednotlivé hlukové kategorie vlaků. Hluková 
klasifikace vlaku by se měla odvíjet od vagonů, které mají nejvyšší úroveň emisí 
hluku. 

 

 Kroky týkající se poplatků za přístup k infrastruktuře v závislosti na hluku či 
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regulace mezních hodnot hluku by měly vycházet z obdobných opatření v silniční 
dopravě, aby nedošlo k omezení konkurenceschopnosti železničního odvětví. 

 

 Hlukové mezní hodnoty podle TSI „Hluk“ ([TSI Noise 2011]) by se měly stát 
povinnými i pro stávající vozový park, a to 10 až 12 let po zavedení systémů 
financování a hlukových mezních hodnot pro nový vozový park. 

 

 Emisní limity stanovené v rámci TSI „Hluk“ by měly být ve střednědobém a 
dlouhodobém horizontu přizpůsobovány tak, aby podporovaly rozvoj nových 
technologií snižování hluku. 

 

 Rozvoj hluku, k němuž dochází v důsledku abraze, by měl být sledován a 
kontrolován,  aby byla nízká úroveň hluku zajištěna i při dlouhodobém provozu. 
 


