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Souhrn 

V roce 2018 bylo hlavním cílem opětovné porovnání 
změny hlučnosti testovaných úseků metodou Close 
Proximity Method (CPX), a to včetně následného 
posouzení účinnosti vlivu čištění na nízkohlučných 
površích pozemních komunikací a ověření údajů 
uvedených v TP 259, jež jsou hlavním výstupem tohoto 
dílčího balíčku v rámci projektu CESTI. Účelem řešení 
byla i v tomto roce snaha získat nové a aktuální poznatky 
a zkušenosti, týkající se získání informací o akustické 
životnosti povrchů a o chování těchto povrchů v průběhu 
jednotlivých roků. 

V roce 2018 (obdobně jako v letech 2013 – 2017) byla 
realizována měření v rámci spolupráce mezi partnery 
projektu, kterými jsou výzkumná organizace CDV a 
společnost Eurovia. Měření probíhala, obdobně jako 
v minulých letech, za stejně definovaných podmínek, 
měřicí vozidla obou firem měřila současně stejný úsek 
pozemní komunikace v jednotném časovém úseku. Ze 
souhrnných výsledných dat z měření je pak možné 
posoudit účinnost údržby vozovky čištěním a rychlost 
degradace obrusných vrstev povrchů vozovek daného 
úseku. Byly měřeny i další úseky pozemních komunikací 
a to včetně běžných povrchů ve spolupráci s Eurovií či 
Skanskou. U některých úseků jsou tak k dispozici již 
zpracovaná data za šest roků tohoto sledování včetně 
opakovaných pravidelných měření před a po čištění 
nízkohlučných povrchů. 

Oblast použití 

Naměřené a zpracované výsledky dlouhodobějších 
časových řad měření z let 2013 - 2017  z jednotlivých 
míst na území ČR byly uplatněny a zapracovány v rámci 
národní legislativy do technických podmínek (TP): 
Technické podmínky 259 – „Asfaltové směsi pro obrusné 
vrstvy se sníženou hlučností“ Příloha A: Údržba a 
provozování asfaltových obrusných vrstev se sníženou 
hlučností a Příloha B: Postup pro prokazování a sledování 
účinku snížené hlučnosti na styku obrusné vrstvy a 
pneumatiky pojíždějícího vozidla. Finální verze TP 259 
byla schválena  
 
Ministerstvem dopravy a vešla v účinnost počátkem 
prosince 2017 [5]. Dílčí výsledky jsou také využívány 
jako podklad pro jednání technické komise TC 227/WG5 
Evropského výboru pro normalizaci CEN, která se zabývá  

 
přípravou, ověřením, validací a doporučením metod pro 
měření jednotlivých parametrů vozovek, včetně měření 
hlučnosti. Pro akustickou charakterizaci povrchu vozovky 
bylo ve Vídni v listopadu 2015 výše zmíněnou technickou 
komisí definitivně rozhodnuto výhradně doporučit a 
upřednostnit pouze měření metodou CPX dle ISO 11819-
2. V roce 2017 bylo vydáno první oficiální znění souboru 
ISO norem k metodě CPX [2], [3], [4], kdy český překlad 
základních norem ve spolupráci Ing. Křivánka s TNK 8 
Akustika vyšel v letošním roce. Veškerá realizovaná 
měření v rámci tohoto projektu jsou uskutečňována 
v souladu s těmito normami. Do budoucna lze také 
předpokládat, že dílčí poznatky z měření budou rámcově 
zahrnuty do problematiky systému hospodaření s 
vozovkami v ČR, za účelem dlouhodobějšího udržení 
nízkohlučné funkce specializovaných silničních povrchů. 

Metodika a postup řešení 

Dosažené výsledky a informace o vlivu silniční dopravy 
na akustickou situaci v dané lokalitě a o změnách 
hlučnosti jednotlivých povrchů vozovek včetně výsledků 
opakovaných pravidelných měření při provádění údržby 
vozovky (před a po čištění nízkohlučných povrchů), 
získané výhradně metodou CPX, byly základními 
podkladovými daty pro TP 259 a pro vyhodnocení 
posouzení účinnosti údržby vozovky čištěním a rychlosti 
degradace obrusných vrstev povrchů vozovek daného 
úseku v souvislosti s jejich umístěním v obci či mimo 
obec. Jedná se o výsledky, na jejichž realizaci se podílely 
v rámci efektivní kooperace výzkumná organizace CDV a 
průmyslový podnik Eurovia. Hlavní výsledek tohoto 
výzkumného balíčku byl ke konci roku 2017 vydáním TP 
259 dosažen, respektive přesažen, jelikož se počítalo 
s vydáním pouhého metodického pokynu, ovšem 
výsledky se ukázaly natolik hodnotné, že byly 
formulovány do jednoho závazného dokumentu, který je 
plně integrován do Systému jakosti v oboru pozemních 
komunikací. I přesto v roce 2018 pokračovala další 
ověřovací měření, pro získání co nejdelší řady dat 
k dalším hodnocením a analýzám. Opětovně proběhlo 
čištění na ulici 5. května v Praze, které bylo po dobrých 
zkušenostech provedeno společností Pražské služby za 
použití předmytí detergentem Ultralon® nástřikem vody a 
odsátím nečistot, dále následovalo odsátí zbytkové vody 
s použitým detergentem. Společnost Eurovia měřila 
vlastním zařízením z Francie dle francouzského předpisu 
[1] vycházejícího z požadavků normy ISO 11819-2 [2], 
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společnost CDV pak CPX měřicím zařízením vlastní 
výroby, vyrobeným dle požadavků normy ISO 11819-2, 
viz Obr. 1. 
 

 
Obr. 1 Měřicí zařízení – CDV, Ekola, Eurovia. 

Výsledky 

Získané výsledky při zohlednění systematicky vyšších 
hodnot naměřených přímo na vozidle, kde mohou působit 
další zdroje hluku, které nejsou odfiltrovány, na rozdíl od 
využití měřicího přívěsu, v rámci příslušných nejistot 
měření spolu velmi dobře korespondují, tak jako v letech 
minulých. V souladu s TP 259 je naznačena referenční 
hladina 90 dB červenou linkou pro rychlost 50 km/h při 
měření povrchů vozovek pozemních komunikací dle 
metody ISO 11819-2 v Obr. 2. (Při uplatnění nejistot 
měření platí naznačená čárkovaná linka.) Větší skokový 
nárůst hlučnosti v 6. roce je dán opravou povrchových 
trhlin pomocí zálivek, které nemají stejnou výšku jako 
vlastní pozemní komunikace a pneumatika po povrchu 
více „skáče“. V letošním 7. roce je zřejmé, že když nebyl 
proveden další „invazivní zásah do povrchu“, který 
nevykazuje zásadní poruchy, tak již k výraznému zvýšení 
hlučnosti nedošlo. Naopak po vyčištění je hlučnost na 
úplné mezi tolerančního pásma nejistoty dle TP 259, kdy 
obrusné vrstvě lze stále přisuzovat nízkohlučné účinky a 
to i po 7 letech od uvedení do provozu, kdy se předběžně 
počítá (jelikož v současné chvíli není dostatek 
dlouhodobých dat), že pozitivní účinky obrusné vrstvy se 
sníženou hlučností by měly vydržet 5 let. 

 

 
Obr. 2 Graf srovnání změny hlučnosti povrchu Viaphone 

před a po čištění v průběhu několika let opakování. 

 

Závěr 

Loni vydané TP 259 sjednocuje dosavadní poznatky a 
zkušenosti v oblasti problematiky obrusných vrstev se 
sníženou hlučností do jednoho závazného dokumentu, 
kdy je plně integrován do Systému jakosti v oboru 
pozemních komunikací. Jedná se o velmi komplexní 
dokument, který řeší problematiku v celé šíři a nejenom 
z hlediska akustických vlastností, což představuje jeho 
hlavní využití, jelikož hluk je podle WHO druhou 
nejzávažnější škodlivinou ovlivňující zdraví. 
V letošním roce proběhla závěrečná měření hlučnosti 
povrchů pozemních komunikací pro rozšíření vlastní 
časové délky databáze. Potvrzuje se, že pravidelná údržba 
– čištění obrusných směsí se sníženou hlučností má 
pozitivní efekt, který navíc prodlužuje pozitivní akustické 
vlastnosti. Byla prokázána nejvyšší účinnost prvního 
čištění v úrovni 1,0 – 1,5 dB na všech monitorovaných 
místech. Pravidelný a dlouhodobý a systematický 
monitoring čištění byl prováděn pouze na ulici 5. května 
v Praze. Kdy se prokázalo, že v dalších letech účinnost 
čištění mírně klesá postupem času až na polovinu tj. 0,4 – 
0,7 dB, přesto i 6. čistící cyklus na ulici 5. května měl 
pozitivní účinek. 
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