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Cíl prezentace

Představení společných výsledků získaných díky účinné
spolupráci soukromé firmy (Eurovia) a výzkumné organizace
(Centrum dopravního výzkumu v.v.i.) v oblasti monitoringu
hlučnosti nízkohlučných povrchů.

Demonstrovat konkrétní získané výsledky z opakovaných
měření v rámci výzkumného projektu, jejichž cílem je získat
nové znalosti o chování nízkohlučných povrchů z hlediska
akustické životnosti přispět.

Představení postupu uplatňování dílčích získaných výsledků a
závěrů v praxi.
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Úvod – proč měříme hlučnost styku pneumatika/vozovka

• Nízká rychlost (cca do 40 km/h u OA a cca do 60 km/h
u NA) je u vozidel vybavených spalovacím motorem
dominantním zdrojem hluku hnací jednotka

• Střední rychlost
převládá hluk od
pneumatik, způsobený
jejich odvalováním po
vozovce, je dominantní
přibližně do rychlosti
200 km/h.

• Vysoká rychlost dominantním zdrojem hluku je
aerodynamický hluk, zapříčiněný obtékáním
vzduchu kolem vozidla.
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• Dle závěrů evropské mezinárodní pracovní skupiny
CEN TC 227/WG5 v listopadu 2015 ve Vídni vyplývá,
že tato skupina definitivně pro akustickou
charakterizaci povrchu vozovky doporučuje pouze
měření metodou CPX

• ISO/DIS 11819-2 Acoustics - Measurement of the
influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The
close-proximity method

• ISO/TS 11819-3, Acoustics – Method for measuring the
influence of road surfaces on traffic noise – Part 3:
Reference Tyres

• KŘIVÁNEK, V., a kol. Metodika pro měření a hodnocení
komunikací z hlediska hlukové zátěže, 55 s. Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, prosinec 2014, ISBN
978-80-86502-82-3. (Certifikovaná metodika MD, č. j.
104/2014-710-VV/1 ze dne 15. 12. 2014.)

Úvod - proč metoda malé vzdálenosti (CPX)
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Měření metodou CPX (CDV) - ukázka
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Měření metodou CPX (Eurovia Services) - ukázka
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Opakovaná srovnávací měření CDV s obdobným
zařízením Eurovia z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services

Rok
2013
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Opakovaná srovnávací měření CDV s obdobným
zařízením Eurovia z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services

Rok
2014
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Opakovaná srovnávací měření CDV s obdobným
zařízením Eurovia z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services

Rok
2015
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Opakovaná srovnávací měření CDV s obdobným
zařízením Eurovia z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services

Rok
2016



www.cesti.cz

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

50

L A
eq

[d
B

]

Rychlost [km/h]

Vývoj hlučnosti vozovky - povrch PA, ACO (metoda CPX)
PA 8 CRmB; stáří 0 roků

PA 8 CRmB; stáří 1 rok

PA 8 CRmB; stáří 2 roky

PA 8 CRmB; stáří 3roky

ACO 11; stáří 0 roků

ACO 11; stáří 1 rok

ACO 11; stáří 2 roky

ACO 11; stáří 3 roky

Co je problém nízkohlučných povrchů?
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Znečištění vozovky - ukázky
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Lze problém řešit?

Problém zanášení
povrchů vozovek!

Týká se hlavně
vozovek s vysokou
mezerovitostí vrchní
obrusné vrstvy
povrchu
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Posouzení čištění nízkohlučných povrchů

Specializovaný čistící vůz SR
(čištění vysokotlakým proudem vody)

V ČR se neprovádí specializovaná údržba povrchů!

V rámci společné spolupráce:
Firma Eurovia zajišťuje provedení čištění + společné měření
CDV zajišťuje společné měření + komplexní hodnocení změn hlučnosti
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Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
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Srovnání hlučnosti povrchu Viaphone před a po čištění (opakované)

Viaphnohe 2 rok

Viaphone 2 rok, 1 čištění

Viaphone 3 rok, 1 čištěno

Viaphone 3 rok, 2 čištění

Viaphone 3 rok

Viaphone 3 rok, 1 čištění

Viaphone 4 rok, 1 čištěno

Viaphone 4 rok, 2 čištění

Viaphone 5 rok, 2 čištěno

Viaphone 5 rok, 3 čištění
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Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
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Rychlost [km/h]

Srovnání hlučnosti povrchu Viaphone před a po čištění (opakované)

Viaphone 1 rok

Viaphone 1 rok, 1 čištění

Viaphone 2 rok, 1 čištěno

Viaphone 2 rok, 2 čištění

Viaphone 2 rok

Viaphone 2 rok, 1 čištění

Viaphone 3 rok, 1 čištěno

Vipahnone 3 rok, 2 čištění

Viaphone 4 rok, 2 čištěno

Viaphone 4 rok, 3 čištění



www.cesti.cz

Praktické výstupy

2016
Technické podmínky – „Asfaltové směsi pro obrusné
vrstvy se sníženou hlučností“
• Příloha A: Údržba a provozování asfaltových obrusných

vrstev se sníženou hlučností – Ing. Petr Bureš (Eurovia)
• Příloha B: Postup pro prokazování a sledování účinku

snížené hlučnosti na styku obrusné vrstvy a pneumatiky
pojíždějícího vozidla – Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (CDV)

2017
Příprava certifikované metodiky MD k problematice
nízkohlučných povrchů.



www.cesti.cz

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

Kontaktní informace:

Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.
Email: vitezslav.krivanek@cdv.cz
Mobil: +420 601 321 681
Telefon: +420 541 641 307

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00  Brno

www.cdv.cz

Děkuji Vám za pozornost!


