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NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA BRENS®  

TRAMVAJOVÝCH TRATÍ SS  RREETTEENNCCÍÍ  VVOODDYY  AA  VVEEGGEETTAAČČNNÍÍMM  

PPOOKKRRYYVVEEMM  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... "Každý současný sídelní prostor je výzvou přizpůsobit jej 

životním potřebám - obyvatelům, jejich mobilitě a zdravému 

životnímu stylu. A v životě je to o tom, mít vizi, odvahu a řešení. Naše 

vize mobility obyvatel v bezpečných a tichých zónách, zkušenosti, 

nová technická řešení již nejsou výzvou, ale skutečností.  

Sdílejte je společně s námi! "...  

(Jan Eisenreich, CEO PROKOP RAIL, a.s.,  Ostrava 2016) 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ FUNKCIONALITA STÁVAJÍCÍCH TRATÍ  

 

 Stávající tramvajové tratě  s otevřeným kolejovým ložem jsou  

zpravidla vedeny na samostatných drážních tělesech. Zvýšení 

provozní rychlosti, zajištění bezpečnosti a zlepšení životního prostředí 

zajišťují nová technická řešení nízkých protihlukových clona (NPC) 

s retencí vody a s vegetačním pokryvem. Vegetační pokryv společně 

s vlastním, sendvičově uspořádaným dílcem nízké clony zabraňuje 

přecházení kolejí mimo určená místa. Tvar a provedení clony 

ve směru ke koleji zajišťuje odrazení a útlum hluku a vibrací 

vznikajícího z prostoru podvozku a ze styku kola s kolejnicí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPC lze osadit na stávající stavbu tramvajové tratě  

bez nutnosti velkých zemních a základových prací.   

Provedení NPC lze navrhnout podle místních podmínek a zvyklostí správce tratě 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ FUNKCIONALITA NOVÝCH TRATÍ  
Bezpečnost:  

• segregované trasování s přirozenou dělící bariérou z nízké protihlukové clony BRENS 

BARRIER, 

• povrch horní části koleje tvořený nenáročnými rostlinnými druhy, např. rozchodníky rodu 

SEDUM nebo umělým trávníkem, 

• minimalizace dopadu závlahové vody na hlavy kolejnic k zamezení náhlé ztráty adheze 

při brzdění a odstranění souvisejícího šoku řidiče tramvaje, 

• preference kolejové dopravy na úrovňových křížení s ostatními druhy pozemní dopravy. 
 

Životní prostředí: 

• hlukově optimalizovaný kolejový svršek (betonové pražce s pružný bezpodkladnicovým 

upevněním železničních kolejnic S49. 

• hlukově pohltivé, rozebiratelné, sendvičově uspořádané zakrytí horní části koleje 

ze syntetického recyklátu STERED® s funkcí retence vody. 

• nízkonákladový přírodní pokryv suchomilnými rostlinami, např. rozchodníky rodu Sedum 

nebo umělým trávníkem. 

• nízké protihlukové clony s vegetačním pokryvem a retencí vody BRENS® BARRIER 

se začleněním do přiléhajícího veřejného prostoru.  
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BRENS BARRIER

VEGETAČNÍ POKRYV
SYNTETICKÝ RECYKLÁT
VLÁKNOBETON
ŠTĚRKOVÝ POLŠTÁŘ

BRENS GREEN LINE

VEGETAČNÍ POKRYV
SYNTETICKÝ RECYKLÁT
SEPARAČNÍ VRSTVA
ŠTĚRKOVÉ LOŽE




