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ZHRNUTIE 

Podľa správ členských štátov, ktoré zhromaždila Európska environmentálna agentúra (EEA) 
v roku 2010, postihuje hluk zo železničnej dopravy približne 12 miliónov obyvateľov EÚ cez 
deň, pričom úroveň hluku je vyššia ako 55 dB(A), a približne 9 miliónov v noci, pričom 
úroveň hluku je vyššia ako 50 dB(A). V skutočnosti sú skutočné údaje nepochybne vyššie, 
keďže európska iniciatíva EEA na mapovanie hluku sa zameriava na aglomerácie s viac ako 
250 000 obyvateľmi a na hlavné železničné trate s viac ako 60 000 vlakmi za rok. Problém 
hluku zo železničnej dopravy je sústredený v strednej Európe, kde žije väčšina 
postihnutých občanov a objem nákladnej železničnej dopravy je najvyšší (najmä 
v Nemecku, Taliansku a Švajčiarsku, hustota dopravy je však vysoká aj v Poľsku, Rakúsku, 
Holandsku a Francúzsku a z mapovania vyplýva, že veľký počet obyvateľov postihnutých 
hlukom je v Belgicku a Luxembursku). 
 
Hluk je rušivý jav, znečisťujúci životné prostredie a nepriaznivo ovplyvňujúci zdravie ľudí, 
ktorí sú vystavení úrovni environmentálneho hluku vyššej ako 70 dB(A), alebo aj nižšej. 
Diskusia o hluku zo železničnej dopravy je v niektorých európskych krajinách veľmi 
dôležitá, lebo železničná doprava je intenzívnejšia a hrá dôležitejšiu úlohu pri ekologizácii 
dopravy. Na realizáciu cieľov trvalej udržateľnosti, ktoré sa uvádzajú v Bielej knihe 
Európskej komisie o doprave z roku 2011 a súbore Doprava šetrnejšia k životnému 
prostrediu, je potrebné minimalizovať vplyv činností železničnej dopravy na životné 
prostredie (uhlík, energia, hluk atď.) s cieľom zachovať postavenie železničnej dopravy ako 
ekologického spôsobu dopravy, a tak podporiť modálny posun k železničnej doprave 
v záujme celkového zníženia vplyvu dopravy na životné prostredie. 
 
Podľa súčasných právnych predpisov EÚ je nevyhnutné, aby členské štáty poskytli hlukové 
mapy a akčné plány s cieľom analyzovať situáciu týkajúcu sa hluku v Európe. V akčných 
plánoch sa uvádzajú prijaté opatrenia na zníženie environmentálneho hluku pôsobiaceho na 
zistených postihnutých obyvateľov. Právne podmienky v Európe sú však veľmi odlišné, lebo 
členské štáty majú odlišné limity alebo hraničné limity pre emisie environmentálneho hluku 
a tieto limity sa spravidla zisťujú len pri budovaní novej infraštruktúry alebo veľkej 
prestavbe. 
 
Vo všeobecnosti sú určené tri rôzne zdroje hluku zo železničnej dopravy: 
 

 hluk motora, 
 hluk valenia, 
 aerodynamický hluk. 

 
Hluk zo železničnej dopravy je zväčša problémom nákladných vlakov a vlakov so staršími 
vozňami alebo motormi a predstavuje vážny problém najmä v noci. Väčší hluk valenia 
spôsobujú spravidla železničné vozidlá, ktoré sú nedostatočne udržiavané, a vlaky, ktoré 
jazdia v rámci nedostatočne udržiavanej infraštruktúry. Aerodynamický hluk sa spája 
najmä s vysokorýchlostnými spojeniami, kde sa vo väčšine prípadov realizujú opatrenia na 
zníženie hluku, ako napríklad hlukové bariéry; hlukové bariéry znižujú vplyv hluku valenia, 
sú však zvyčajne príliš nízke, aby mali nejaký vplyv na hluk, ktorý spôsobujú sklápacie 
zberače prúdu. Hluk motora sa spája najmä s nízkymi rýchlosťami do 30 km/h, hluk valenia 
nad 30 km/h a aerodynamický hluk prevažuje pri rýchlosti nad 200 km/h. Najvýznamnejší 
zdroj hluku je hluk valenia, ktorý sa spája so všetkými druhmi vlakov. 
 
S cieľom znížiť znečistenie hlukom zo železničnej dopravy je možné odlíšiť pasívne 
opatrenia na mieste rušenia od aktívnych opatrení pri zdroji hluku. Najdôležitejšie pasívne 
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spôsoby zníženia vplyvu hluku zo železničnej dopravy na životné prostredie sú protihlukové 
steny a izolované okná, a väčšina akčných plánov a investícií členských štátov sa zameriava 
na uvedené spôsoby. Ich účinnosť je však len miestna a na ochranu väčších častí 
železničnej siete sú nevyhnutné veľké investície. 
 
Na druhej strane opatrenia riadené zdrojmi, ak sú zavedené vo veľkom rozsahu, znižujú 
hluk v celom železničnom systéme. Napríklad problém hlučných nákladných železničných 
vozidiel je možné znížiť použitím kompozitných brzdových klátikov namiesto liatinových. 
Železničné odvetvie v súčasnosti skúma túto možnosť, ktorá sa bude týkať približne 
370 000 starých nákladných vozňov. Opatrenia na zníženie hluku pri zdroji sú tlmiče 
pruženia, aerodynamická konštrukcia sklápacích zberačov prúdu a protihluková izolácia 
trakčného zariadenia (napr. parný stroj rušňa). Podľa súčasnej technickej špecifikácie pre 
interoperabilitu (technická špecifikácia pre hluk) je v súvislosti s koľajovými vozidlami, 
ktoré sa zaviedli od roku 2000 (vrátane motorových a osobných vozňov alebo osobných 
elektrických koľajových vozidiel), nevyhnutné znížiť emisie hluku približne o 10 dB(A) 
v porovnaní s vybavením zo 60. a 70. rokov 20. storočia. 
 
Autori sa domnievajú, že hluk by sa mal v ideálnom prípade znížiť pri zdroji, lebo tieto 
opatrenia sú účinné v celej sieti. Dodatočné opatrenia na zníženie hluku, realizované na 
trati, môžu byť nevyhnutné v prípade, keď infraštruktúra trate spôsobuje vyššie úrovne 
hluku (napr. hluk z konštrukcie mostov alebo pískanie v zákrutách s menším polomerom), 
alebo ak je miestne prostredie mimoriadne citlivé na hluk (napr. oblasti s prírodnými 
krásami alebo mestské prostredie s obytnými budovami veľmi blízko pri železničnej trati). 
Uvedené opatrenia zahŕňajú modifikátory trenia, koľajové tlmiče nárazov, koľaje na 
plávajúcich (alebo izolovaných) podvalových doskách a, samozrejme, protihlukové valy 
a bariéry v rôznej výške. Vozidlá a trať by sa mali udržiavať s cieľom odstrániť zbytočné 
zdroje hluku, napr. zvlnenie. 
 
Najhospodárnejšie opatrenie, ktoré je možné vykonať na vozidle, je dodatočné vybavenie 
existujúcich železničných nákladných vozidiel kompozitnými brzdovými klátikmi typu K 
alebo LL (ak sú schválené). Dodatočné opatrenia na vozidlách sú tlmiče pruženia, 
modifikátory trenia na vozidlách (najúčinnejšie v mestských alebo prímestských sieťach) 
a (pre vysokorýchlostné vlaky) aerodynamicky upravené sklápacie zberače prúdu (napr. 
ochranná vrstva alebo tienenie). Tieto opatrenia sú účinné v celej sieti. Dodatočne by sa 
mohli preskúmať upravené konštrukcie kolies, keďže sú veľmi účinné, na základe 
skúseností z nehôd tu však nie je ochota používať nové konštrukcie kolies nahrádzajúce 
monoblokové typy. 
 
Účinnými opatreniami na zníženie hluku, ktoré je možné vykonať na infraštruktúre, sú 
modifikátory trenia, koľajové tlmiče nárazov a koľaje na podvalových doskách. V husto 
obývaných oblastiach a v oblastiach s vysokou železničnou premávkou sa nedá vyhnúť 
používaniu protihlukových bariér alebo clôn. V prípade rozsiahleho zavedenia opatrení 
na vozidlách sa môže podstatne znížiť počet protihlukových bariér alebo clôn.  
 
Navyše kolesá a koľajnice sa musia často sledovať a udržiavať, aby sa znížila hlučnosť. 
Kvalita povrchu kolies a koľajníc je hlavný faktor na určenie hluku valenia a časom sa 
prirodzene zhoršuje; hlavným zdrojom hluku sú vážne poškodené povrchy (nerovný povrch 
kolies alebo zvlnené koľajnice). 
 
Európsky parlament a Európska komisia sa usilujú podnietiť členské štáty, aby prijali viac 
opatrení na zníženie hluku, napr. zavedením cenových režimov tratí v závislosti od hluku. 
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Uvedené hospodárske stimuly (spoplatnenie železničných tratí podľa emisií hluku) môžu 
prispieť k: 
 

 povzbudeniu používania koľajových vozidiel s nízkou hlučnosťou; 
 posilneniu používania tratí, ktoré sa vyhýbajú problematickým miestam, pokiaľ ide 

o hluk; 
 posilneniu pravidelných prevádzkových činností a rýchlostí s nízkou hlučnosťou 

v citlivých oblastiach. 
 
Z regulačného hľadiska je príkladom dosiahnutia dlhodobého zníženia hluku japonský 
program „top-runner“1. Technická špecifikácia pre hluk je vhodný základ pre reguláciu 
hluku zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. V súčasnosti sú technické špecifikácie pre 
emisie hluku platné len pre nové alebo upravené vozidlá. Zo strednodobého a dlhodobého 
hľadiska môžu byť technické špecifikácie pre interoperabilitu povinné pre všetky vozidlá. 
Takisto je potrebné, podľa japonského príkladu, na základe technického vývoja priebežne 
znižovať úrovne hluku v rámci technických špecifikácií pre hluk. 
 
V zásade existujú tri spôsoby spoplatnenia tratí v závislosti od hluku a každý sa môže 
skladať z prvkov bonusov a pokút: 
 

1. V kritických miestach v husto obývaných oblastiach a/alebo blízko osídlených oblastí 
sa môžu merať emisie hluku súvisiace s vlakmi, a potom sa priradia vlakom, ktoré 
spôsobujú hluk. Prirážka za hluk v rámci spoplatnenia trate sa bude potom odlišovať 
v závislosti od miestnej úrovne hluku a prípadne pôsobenia hluku na miestnych 
obyvateľov. 

2. Vozne sa môžu rozdeliť do kategórií podľa hluku a môže sa na ne uplatniť prirážka 
za hluk alebo bonus, a to podľa kategórie hlučnosti. Prevádzkovateľ vlakovej 
dopravy zaplatí manažérovi infraštruktúry poplatok alebo od neho získa bonus, 
a vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla predloží účet alebo vyplatí bonus. 

3. Vlaky sa môžu klasifikovať na základe typov koľajových vozidiel, z ktorých sa 
skladajú. V prípade nákladných vlakov sa môže emisná kategória, do ktorej je vlak 
zaradený, odlišovať na základe každej zmeny zloženia vlaku v triediacich 
železničných staniciach. 

 
Prvý spôsob by priamo zodpovedal zásade znečisťovateľ platí, spája sa však s vysokými 
transakčnými nákladmi na realizáciu a kontrolu. Druhý spôsob je najjednoduchší a ľahko 
realizovateľný, neberie však do úvahy charakter hluku zo železničnej dopravy; na 
dosiahnutie podstatného zníženia emisií súvisiacich s vlakmi je potrebný vysoký 
percentuálny podiel vozidiel so zníženou hlučnosťou. V súvislosti s tretím spôsobom nie je 
potrebný sofistikovaný systém platieb, je však nevyhnutný funkčný (prípadne 
medzinárodný) informačný systém kontroly vozňov. 
 
Režimy spoplatnenia sa môžu začleniť do vhodných legislatívnych nariadení s cieľom zaviesť 
pevný rámec pre dlhodobé činnosti na zníženie hluku zo železničnej dopravy. Regulácia je 
možná prostredníctvom týchto nástrojov: 
 

 limity hluku pri státí a prejazde nákladných vozňov a rušňov, 
 
 pravidlá prevádzky a údržby, 

 
1  Tento systém je zameraný na zníženie spotreby energie a vplyvu na životné prostredie prostredníctvom 

dynamického stanovenia emisných cieľov na základe súčasných osvedčených postupov (najúčinnejšie 
postupy). 

5 



Tematické oddelenie B: Štrukturálna a kohézna politika  
____________________________________________________________________________________________ 
 

 technológia pre nové koľajové vozidlá, zameraná na znižovanie hluku, podľa 
japonského programu „top-runner“. Tento systém je zameraný na zníženie spotreby 
energie a vplyvu na životné prostredie prostredníctvom dynamického stanovenia 
emisných cieľov na základe súčasných osvedčených postupov (najúčinnejšie 
postupy), 

 
 programy modernizácie vozidiel, ktoré sa v súčasnosti používajú (plán postupného 

plnenia záväzkov). 
 
Mali by sa zaviesť poplatky za prístup na trať, stanovené v závislosti od hlučnosti, s cieľom 
podnietiť vlastníkov vozidiel, aby investovali do opatrení na zníženie hluku. V prvej fáze by 
sa mali zamerať 
 
na vozne nákladnej železničnej dopravy, systém však môže neskôr zahŕňať aj iné vozidlá 
alebo opatrenia, alebo sa zamerať na limity hluku bez ohľadu na opatrenie na dosiahnutie 
tohto limitu. 
 
Je dôležité, aby sa poplatky za prístup na trať, stanovené v závislosti od hlučnosti, 
realizovali tak, aby nevznikla nijaká záťaž pre konkurencieschopnosť pre železničný sektor. 
Je potrebné pokryť investície a vyššie prevádzkové náklady. Je potrebné zjednotiť 
v členských štátoch poplatky za prístup na trať, stanovené v závislosti od hlučnosti, 
a zahrnúť každé vozidlo prevádzkované vo vnútroštátnej sieti (takisto zahraničné vozidlá). 
Vzhľadom na skutočnosť, že podstatné zníženie hluku je možné dosiahnuť, len ak je 
vlaková doprava úplne vybavená zariadením s nízkou úrovňou hluku, poplatky za prístup na 
trať, stanovené v závislosti od hlučnosti, by mali zvýhodniť vlakovú dopravu, ktorá je 
takmer úplne vybavená týmito vozňami. S cieľom zabrániť strate konkurencieschopnosti je 
potrebné, aby podstatnú časť nižšieho poplatku za prístup na trať pre vozidlá s nízkou 
úrovňou hluku financovali členské štáty. Takisto je potrebné posúdiť priame financovanie 
investícií na obdobie niekoľkých rokov s cieľom podnietiť včasný prechod k vozidlám 
s nízkou úrovňou hluku alebo modernizácii existujúcich vozidiel. 
 
Zhrnutie odporúčaní 
 
Keďže nákladné vozne zvyčajne prekonávajú väčšie vzdialenosti na medzinárodných 
tratiach, je nevyhnutné, aby sa v celej Európe zjednotili právne predpisy a politiky 
upravujúce hlučnosť. Autori preto odporúčajú zamerať sa na tieto opatrenia: 
 

 dodatočné vybavenie existujúcich nákladných železničných vozňov brzdovým 
systémom s nízkou úrovňou hluku, najmä prostredníctvom použitia kompozitných 
brzdových klátikov namiesto liatinových, ako najdôležitejší a najúčinnejší prvý krok 
v rámci opatrení na zníženie hluku pri zdroji; 

 
 zavedenie plánov financovania na pokrytie nákladov na modernizáciu a dodatočných 

prevádzkových nákladov nových technológií na zníženie hlučnosti s cieľom zabrániť 
zníženiu konkurencieschopnosti železničného sektora; podstatnú časť nákladov by 
mali uhradiť členské štáty, lebo tichšia vlaková doprava zníži nevyhnutnosť opatrení 
na zníženie hlučnosti infraštruktúry, a tým aj náklady na tieto opatrenia; 

 
 zavedenie systémov poplatkov za prístup k železničnej trati, ktoré rozlišujú poplatky 

za vlakovú dopravu podľa kategórie hlučnosti; klasifikácia vlaku podľa hlučnosti by 
sa mala určiť podľa vozňa s najvyššou úrovňou emisie hluku. 
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 stanovenie rovnakých opatrení ako v oblasti cestnej dopravy pre činnosti súvisiace 
s poplatkami za prístup na trať, stanovenými podľa hlučnosti, alebo reguláciu limitu 
hlučnosti s cieľom zabrániť strate konkurencieschopnosti železničného sektora; 

 
 stanovenie povinných limitov hlučnosti pre existujúce koľajové vozidlá podľa 

technických špecifikácií pre interoperabilitu (technické špecifikácie pre hluk 2011) 10 
alebo 12 rokov od zavedenia plánov financovania a limitov hluku pre nové koľajové 
vozidlá; 

 
 postupné prispôsobenie limitov technických špecifikácií pre hluk pre strednodobú 

a dlhodobú budúcu prevádzku s cieľom podporiť rozvoj nových technológií na 
zníženie hluku; 

 
 monitorovanie hlučnosti z dôvodu abrázie a údržba s cieľom zabezpečiť nízke úrovne 

hluku takisto počas dlhodobej prevádzky. 
 


