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Řešení pracovního balíčku WP5

13 aktivit – větší tematické celky

• Problematika uhlíkové stopy a analýza životního cyklu materiálů 
silničního stavitelství (beton, asfaltová směs, kamenivo apod.) .

• Problematika hluku a vibrací vznikajících při provozu silničních 
automobilů a kolejových vozidel. 

• Využití lokálních materiálů, odpadů, vedlejších produktů i materiálů  
kontaminovaných jako alternativních pojiv či ekonomicky efektivních 
plniv.

• Problematika hodnocení vlivů dopravní infrastruktury
a provozu na ní na okolní životní prostředí
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Problematika uhlíkové stopy a analýza životního 
cyklu materiálů silničního stavitelství - Vývoj 
kalkulátoru uhlíkové stopy

• Hloubková analýza existujících 
kalkulátorů uhlíkové stopy (16 nástrojů, 
9 bylo po základním testování 
podrobeno podrobné analýze).

• Identifikace požadavků na charakter, 
množství a jakost vstupních dat a 
definice hlavních datových toků.

• Zavedení produktových toků určujících 
materiálů silničního stavitelství 

• Program GEMIS - využití pouze pro 
hodnocení jednotlivých materiálů a 
materiálových směsí používaných pro 
výstavbu dopravní infrastruktury.

• Intenzivní spolupráce s ČVUT, Skanska
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Problematika hluku a vibrací vznikajících při 
provozu silničních automobilů a kolejových 
vozidel
• Kontinuálním měření metodou CPX v dlouhodobém horizontu

• Synchronní měření s Eurovia nízkohlučných povrchů před a po čištění 
(posouzení účinnosti) 

• Technické podmínky 259 – „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)

• „Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů 
vodorovného dopravního značení“ zpracováno VUT (Ing. Michal Radimský, 
Ph.D., Ing. Radka Matuszková, Ing. Petr Kozák, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) ve 
spolupráci s ŘSD (Ing. Michal Caudr), oponent Dr. Křivánek z CDV

• Nízká protihluková clona - akustická stálost - ČVUT

• Městská protihluková clona na tramvajové trati – ČVUT

• Akustické absorbéry na pevné jízdní dráze - VUT
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Problematika hluku a vibrací vznikajících při 
provozu silničních automobilů a kolejových 
vozidel
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Využití lokálních materiálů, odpadů, vedlejších 
produktů i materiálů  kontaminovaných jako 
alternativních pojiv či plniv.

• Využití fluidních popílků v běžné podobě a alternativně (pojivo nebo 
plnivo), porovnání popílků z různých zdrojů vč. hodnocení 
mechanických vlastností - ČVUT

• Databáze odpadních materiálů a druhotných surovin - informace o 
odpadech a možnostech jejich využití - VUT Brno

• Hodnocení asfaltových materiálů recyklovaných za studena s využitím 
asfaltové pěny a asfaltové emulze

• Stanovení obsahu PAH, prvků  a provedení toxikologických testů ve 
vodných výluzích

• Stanovení vhodného postupu pro vyluhování těles na základě
provedených vyluhovacích zkoušek včetně

navržení metodiky
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Využití lokálních materiálů, odpadů, vedlejších 
produktů i materiálů  kontaminovaných jako 
alternativních pojiv či plniv



www.cesti.cz

Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Monitoring kvality ovzduší v rezidenčních oblastech

• měření v oblastech s vysokou dopravní zátěží – zaměření na 
problematiku (nano)částic (koncentrací i složení)

• Výsledky využity pro zpracování metodiky monitorování kvality ovzduší 
s vysokou dopravní zátěží – certifikace MD
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Databáze emisních faktorů z měření v reálném provozu

• Výsledky měření emisních charakteristik osobních automobilů a lehkých
užitkových vozidel homologovaných dle emisních standardů Euro 3-5.
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Sledování vlivu zimní údržby na ŽP

• Dlouhodobý monitoring - 4 oblasti (zeminy, vody, biota), zpracování a 
vyhodnocení dosud naměřených dat

• Studie pro ŘSD o dlouhodobém chování chloridů – profil na D1, odběry 
půd, bioty, vody

• Soubor statisticky zpracovaných parametrů kontaminace prostředí 
vlivem zimní údržby komunikací.

• Zjištěné závislosti a trendy plánováno využít k vytvoření metodiky. 

• Článek v impaktovaném časopise – Transportation research part D -
transport and environment, IF 4,051, Q1/D1 - Zitkova, J., Hegrova, J., Andel, P. 
2018. Bioindication of road salting impact on Norway spruce (Picea abies). Transportation research part 
D-transport and environment, Vol. 59, p. 58-67, DOI: 10.1016/j.trd.2017.12.010 
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Modelové hodnocení záměrů – sjednocení postupů a datových 
podkladů

Stanovení ekologických standardů

• Zpracování strukturovaného systému datových podkladů a příslušných 
metodik pro hodnocení vlivů dopravních záměrů na životní prostředí

• Screeningové hodnocení environmentálních rizik při výběru tras 
pozemních komunikací 

• komplexnost přístupu – tj. zahrnutí všech základních složek životního 
prostředí a jejich hlavních komponent do rozhodovacího procesu.

• kategorizace významnosti – tj. rozdělení objektů v krajině 
podle jejich citlivosti k narušení dopravou, a to na základě 
(i) legislativy životního prostředí, (ii) reálného výskytu v
zájmovém území a v kontextu celé ČR.
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Děkuji vám za pozornost!

Kontaktní informace:

Mgr. Roman Ličbinský
roman.licbinsky@cdv.cz
+420 542 642 371

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

telefon: +420 549 649 
email: cdv@cdv.cz

www.cdv.cz


