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1 Úvod
Projekt „Analýza a monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních komunikací“ je realizován
na základě dlouhodobého zájmu ze strany Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i Ministerstva dopravy
(MD). V roce 2018 byl proveden první cyklus měření [1], ovšem pro relevantní dlouhodobá data a
podchycení dlouhodobých trendů a změn odehrávajících se přímo v terénu je sledování hlučnosti
povrchů nutné realizovat v horizontu minimálně dalších 5 let. Ve všech vyspělých státech EU je
nadměrným a nadlimitním zdrojem hlukové zátěže ve více jak 90 % hluk z provozu na pozemních
komunikacích [2]. Snížení emisí hluku do prostředí je prioritou dopravní politiky jednotlivých států
Evropské unie. Hlučnost na pozemních komunikacích je ovlivňována třemi zásadními faktory –
intenzitou dopravního provozu a složením dopravního proudu, rychlostí dopravního proudu a
povrchem pozemní komunikace. Změny akustických charakteristik povrchů vozovek pozemních
komunikací v průběhu jejich užívání mají bezprostřední vliv na celkovou generovanou úroveň hluku
ze silničního provozu. Vhodným povrchem a jeho údržbou lze hluk z provozu na pozemních
komunikacích snížit, což může významně napomoci zvýšit ochranu životního prostředí i s ohledem
na lidské zdraví a dlouhodobou udržitelnost dopravy s cílem minimalizovat náklady na jejich
fungování, jelikož hluk je podle WHO druhým nejzávažnějším škodlivým faktorem ovlivňujícím zdraví
člověka [3]. U vozidel s elektromotorem již od rychlostí cca 20 km/h je převládající hluk generovaný
kontaktem pneumatiky s vozovkou, proto stav obrusné vrstvy pozemní komunikace hraje a bude
hrát významnou roli v celkové hlukové zátěži ze silničního provozu [4].
Hlavní náplní řešeného projektu je dlouhodobý monitoring změn hlučnosti povrchů pozemních
komunikací na vytipovaných lokalitách metodou malé vzdálenosti (CPX) a sběr těchto dat pro další
využití. Tato data mohou sloužit kompetentním orgánům jako základ v různých rozhodovacích
procesech. V souvislosti s problematikou nedostatku vhodného kameniva byly na žádost ŘSD v roce
2019 do sledování zahrnuty také úseky pozemních komunikací s jinou frakcí kameniva než 11 mm
(tj. 8 mm a 16 mm), aby bylo možné v budoucnosti dát jasnou odpověď, jak se v čase z hlediska
hluku mění chování těchto obrusných směsí oproti klasické obrusné vrstvě. Od roku 2020 je
uvažováno se zařazením změřených údajů do Silniční databanky ŘSD, jelikož hlučnost povrchu
pozemní komunikace je proměnný parametr vozovky. S problematikou nedostatku vhodného
tvrdého kameniva pro zajištění protismykových vlastností souvisí i problematika CBK vozovek a
použití technologie obnaženého (vymývaného) betonu [5], respektive využití nové technologie
„dodatečného grindingu“ [6], což je další oblast, kde lze výhledově uvažovat o dlouhodobém sběru
vstupních dat změn hlučnosti při využití tohoto technologického postupu úpravy vrchní obrusné
vrstvy vozovky pozemní komunikace.
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2 Postup řešení
Měření probíhala na specializovaném přívěsu vlastní konstrukce a byla realizována dle schválené
řady norem ISO 11819-2, aby mohlo být navázáno na výsledky měření nejen z roku 2018 [1], ale také
předcházejících výzkumných projektů TAČR č. TA01030459 [7, 8], TE01020168 [9, 10] a TA04021486
[11, 12]. Základní popis metody je obsažen v normě ISO 11819-2:2017 [13], je doplněn specifikací
ISO/TS 11819-3:2017 [14] a technickou specifikací ISO/TS 13471-1:2017 [15]. V roce 2019 proběhla
(oproti způsobu měření v roce 2018 [1]) aktualizace způsobu vlastního měření, kdy je nyní možné
provádět měření až šesti mikrofony. Vlastní úprava nemá vliv na výsledky a provádění vlastních
měření (zkoušky), jelikož dle normy ISO 11819-2 jsou povinné pouze dva mikrofony. Dodatečný
šestý mikrofon je umístěn na nejzadnější pozici vzhledem k odvalování pneumatiky, kde se nyní
nacházejí dva měřicí mikrofony. Na měřícím přívěsu CPX byla namontována referenční pneumatika
Tigerpaw Uniroyal 225/60 R16 SRTT [16], a protože vliv použité měřicí pneumatiky představuje
největší nejistotu měření hluku na styku pneumatika/vozovka [17], probíhalo měření na nové
pneumatice (minimalizace vlivu opotřebení a degradace vlastní pneumatiky), kdy taktéž byla
pravidelně prováděna korekce na tvrdost této měřicí pneumatiky.
Měřící místa projektu v roce 2019 (navazují na měřící úseky z roku 2018) jsou pro názornost
zobrazena na obrázku 1. Jedná se celkem o 122 úseků, přičemž u 43 se jedná o nově zařazené úseky.
V roce 2018 činila celková vyhodnocovaná délka 346,9 km, po revizi a aktualizaci měřicích úseků
pro rok 2019 v rámci projektu MD narostla celková vyhodnocovaná délka úseků pozemních
komunikací na 356,5 km.

Obrázek 1: Místa měření projektu v roce 2019.
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3 Závěr
K nejvyššímu nárůstu hlučnosti na pozemní komunikaci dochází první tři až čtyři roky, v následujících
letech se pak rychlost nárůstu hlukové zátěže zpomaluje [12, 18]. Avšak pouze v případě, že
v průběhu užívání vozovka není porušena výtluky, trhlinami, vyjetými kolejemi (u vozovek
s asfaltovým krytem) či vertikálním posunem desek (u CBK). Mezní akustická životnost u povrchů
typu „NH“ je definována do doby, kdy má tento specializovaný povrch benefit nižší hlučnosti vůči
novému běžnému povrchu (starého cca 2 roky) [19]. Proto např. po šesti letech, kdy NH povrch
dosáhne mezní akustické životnosti, může v daném místě vykazovat lepší akustické parametry než
běžná obrusná vrstva, která je na tomtéž místě stejnou dobu (jelikož oproti dvěma rokům, což je
referenční hladina, uplynuly další čtyři roky, kdy hlučnost povrchu dále rostla). Tuto důležitou
skutečnost je třeba mít na paměti v případě požadavků pokládky NH povrchů a jejich následné
výměny. Počáteční vysoký a významný rozdíl mezi hlučností běžné a nízkohlučné vrstvy po pokládce,
který dosahuje úrovně cca 3–5 dB, se postupně snižuje a po dosažení mezní akustické životnosti je
již rozdíl v úrovni cca 0,5–1,5 dB. Při srovnání běžných povrchů v rámci modernizace D1 průběžné
výsledky prokazují skutečnost, že do pátého roku od pokládky se průměrná hodnota hlučnosti
pro asfaltový koberec mastixový a cementobetonový kryt s povrchem s obnaženým kamenivem
téměř shoduje, tj. hlučnost na těchto površích je identická a z hlediska hluku je možná jejich záměna.
Jasné závěry o akustickém chování různých povrchů v čase však mohou dát až kvalitní statistické
výsledky, pro které je nutné mít k dispozici dostatečně velký soubor reálných dat z terénu (různé
lokality) se sérií opakovaných měření (pravidelné roční měřící kampaně). Prezentované agregované
výsledky i s využitím výsledků získaných v rámci různých předcházejících výzkumných projektů
(TA01030459, TA04021486, TE01020168) potvrzují, že i malé změny hlučnosti povrchů vozovek lze
v dlouhodobém horizontu úspěšně opakovaně měřit, hodnotit, analyzovat a mezi sebou porovnávat
pomocí využití metody CPX [12] způsobem uvedeným v ISO 11819-2 [13].
Získané výsledky mohou přispět k naplňování evropské směrnice 2002/49/EC [20], a k implementaci
směrnice 2015/996/EC [21], jsou však určena i k případné aktualizaci TP 259 [19], respektive nově
zpracovávaného předpisu „vyšší váhy“ TKP 7 [22]. Dostatečně obsáhlý soubor reálných dat z terénu
může výhledově napomoci také k tvorbě dalších předpisů. Řešení této problematiky navazuje
i na širokou oblast strategických dokumentů státu: Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v rezortu
dopravy do roku 2030 (Priorita č. 1 „Udržitelná doprava“, Priorita č. 4 „Ekonomická doprava“ [23]),
Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2020 [24], Doprava šetrnější k životnímu
prostředí (The Greening Transport Package) [25], Dopravní politika ČR pro léta 2014–2020
s výhledem do roku 2050 [26], Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR
do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) [27].
Dlouhodobé pokračování tohoto projektu pod záštitou MD zajistí získávání potřebných vstupních
dat, které budou sloužit pro následné hodnocení pozemních komunikací z hlediska akustického
chování po celou dobu životnosti dané vozovky, jejich technologií, dodatečných povrchových úprav,
prováděné údržby včetně jednotlivých analýz a doporučení.
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