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1. Úvod – cíl metodiky 
Metodika je výstupem projektu č. TA04021486 „Nástroje pro analýzu a hodnocení 

environmentálních dopadů hluku vozovek“ podpořeného programem ALFA Technologické 
agentury České republiky. Práce navazuje na výsledky získané v rámci projektu 
č. TA0103045 „Změna hluku povrchů vozovek v průběhu několika let používání“, kdy jsou 
plánovaně využita dílčí data z měření pro získání delší časové řady změn akustické 
charakteristiky povrchů vozovek pozemních komunikací. Na řešení těchto projektů se 
podílelo pouze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Řada evropských zemí uvažuje 
o zařazení hlučnosti povrchu vozovky mezi sledované proměnné parametry v rámci 
systému hospodaření s vozovkami nebo alespoň o sledování tohoto parametru na 
kritických místech. V oblasti silniční infrastruktury se problematika hluku v posledních 
několika letech stává jedním z často diskutovaných témat v Evropě a patří mezi klíčové 
ukazatele z hlediska jejích negativních vlivů na životní prostředí a zdraví člověka. Ve 
smyslu ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje dopravy je vhodné mít 
dostatečně podrobně zmapovány akustické charakteristiky používaných či průběžně 
inovovaných obrusných vrstev vozovek pozemních komunikací a znát změny jejich 
akustických charakteristik v průběhu jejich užívání. Vozidla pohybující se po komunikaci 
zatěžují okolí hlukem, jenž je vyzařován z více zdrojů. U moderních osobních automobilů 
představuje dominantní zdroj hluku hluk vznikající interakcí pneumatiky s vozovkou, a to 
již od rychlosti cca 40 km/h. Při nižších rychlostech se uplatňuje hluk hnací soustavy 
automobilu (motor, převodovka, výfukový systém, aj.). U elektromobilů, jež vykazují tichý 
chod motoru, je dominantní hluk způsobený odvalováním pneumatiky po vozovce již od 
rychlostí cca 20 km/h. Hodnocení a sledování změn hlučnosti vlastního odvalování 
pneumatiky po vozovce pozemní komunikace představuje nezávislé ověření celkových 
změn z hlediska generovaného hluku silniční dopravou při vyloučení vlivu okolí pozemní 
komunikace i složení, intenzity a rychlosti dopravního proudu na ní, což umožňuje 
sledovat bezprostřední změny chování samotného dominantního zdroje hluku pro platné 
rychlostní limity. Změny akustických charakteristik povrchů vozovek pozemních 
komunikací v průběhu jejich užívání mají bezprostřední vliv na celkovou generovanou 
úroveň hluku ze silničního provozu, proto jejich hodnocení a posuzování má zásadní 
význam pro zmenšení negativních dopadů na životní prostředí, potažmo zdraví člověka. 
Na druhé straně je také třeba získat informace o případných omezeních vyplývajících 
z vlastní technologie nízkohlučných povrchů pro účely plánování, projektování a realizace 
jejich použití. K monitoringu hlučnosti povrchů vozovek v EU je především využívána 
dynamická metoda Close-ProXimity (CPX). Na základě doporučení technické komise 
TC 227/WG5 Evropského výboru pro normalizaci CEN a výsledků evropského projektu 
ROSSANE je pro akustickou charakterizaci povrchů vozovek upřednostňována metoda CPX 
dle ISO 11819-2, metodu SPB dle ISO 11819-1 či ISO/TS 11819-4 lze využívat jako 
doplňkovou. Metodika uvádí hodnoty akustické emise jednotlivých typů povrchů 
vozovek pozemních komunikací a jejich změnu v čase (v průběhu jejich užívání) na 
základě dlouhodobých měření provedených na území ČR metodou CPX v souladu 
s normou ISO 11819-2. Tento způsob měření na styku pneumatika/vozovka je nezávislý 
na hluku generovaném v okolí pozemní komunikace či hluku generovaném vlastním 
dopravním proudem, jeho složením a rychlostí. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout 
efektivní nástroj pro možnost nezávislého ověření a dlouhodobého hodnocení hlučnosti 
jednotlivých povrchů vozovek pozemních komunikací v běžném provozu a jejich 
následného srovnávání. 
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2. Vlastní popis metodiky 

2.1. Účel 

Řešení problematiky hluku dlouhodobého provozu na pozemních komunikacích 
z hlediska negativních vlivů na životní prostředí a zdraví člověka patří v Evropě mezi 
klíčová témata. Převládajícím zdrojem hluku je hluk generovaný kontaktem pneumatiky 
s vozovkou u současných osobních vozidel se spalovacím motorem již od rychlosti cca 
40 km/h a u vozidel poháněných elektromotorem již od rychlostí cca 20 km/h. Hlučnost 
provozu na silničních komunikacích je do značné míry ovlivňována (kromě intenzity, 
složení a rychlosti dopravního proudu) také technickým stavem vozovky, a to zejména 
stavem její obrusné vrstvy. Proto v posledních letech představuje aplikace nízkohlučných 
povrchů velmi efektivní protihlukové opatření. 

Významně se danou problematikou zabývá směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/49/EC – o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí, na základě níž 
v členských státech EU probíhá v pětiletých cyklech strategické hlukové mapování 
a následné vypracování akčních plánů, které slouží k systematickému hodnocení 
a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného zatížení životního prostředí. 
Jelikož silniční doprava představuje dominantní podíl na celkové hlukové zátěži, proto 
omezení nadměrné hlukové zátěže ze silniční dopravy představuje významný prvek 
k plnění tohoto cíle. Strategickým cílem směrnice END (směrnice 2002/49/EC) je snížit 
v EU v roce 2020 počet obyvatel zasažených hlukem (hlukový ukazatel pro celodenní 
obtěžování hlukem Ldvn > 65 dB) o 20 %. Metodika EU CNOSSOS uvádí jednotný postup 
pro zpřesnění výpočtu strategických hlukových map, kdy při tvorbě podkladů byly dílčím 
způsobem využity měření akustických charakteristik povrchů vozovek metodou CPX 
a doporučení mezinárodní pracovní skupiny CEN TC 227/WG5 pro základní stanovení 
koeficientů hlučnosti jednotlivých typů povrchů vozovek. Vzhledem k vysoké různorodosti 
požívaných technologií a místních meteorologických podmínek bylo přesné stanovení 
těchto hodnot na jednotlivých členských státech EU. A právě přesné stanovení hodnot 
(akustických charakteristik hlučnosti jednotlivých obrusných vrstev vozovek pozemních 
komunikací v průběhu jejich užívání) v podmínkách ČR je hlavním účelem této metodiky. 

Získané výsledky z měření metodou CPX na síti pozemních komunikací nejsou 
zatížené okolními vlivy, tj. výsledky měření jsou nezávislé na intenzitě provozu na dané 
komunikaci a složení dopravního proudu (podílu jednotlivých kategorií vozidel), rychlosti 
vozidel v okamžiku měření. Získané výsledky jsou také nezávislé na blízkém okolí pozemní 
komunikace (odrazy od budov, protihlukových stěn, svodidel aj.). Lze provádět nezávislé 
porovnání hluku z míst, na kterých jsou různé rychlostní limity, různé dopravní zatížení 
i rozdílná struktura blízkého okolí pozemní komunikace. Je tak možné zahrnout kritérium 
hlučnosti povrchu komunikace jako jedno z důležitých kritérií výběrových řízení na 
dodavatele v oblastech, kde reálně hrozí negativní vliv z nadměrné hlukové zátěže (emise) 
ze silniční dopravy. A to i s ohledem na technické podmínky TP 259 „Asfaltové směsi pro 
obrusné vrstvy se sníženou hlučností“. 

V této metodice je provedeno posouzení hlučnosti převážné většiny typů 
obrusných vrstev vozovek pozemních komunikací používaných v ČR. Účelem metodiky je 
pomoci s tím, aby hlučnost povrchů vozovek v různé době životnosti pozemních 
komunikací mohly být na území ČR zcela jasně hodnoceny i posuzovány prostřednictvím 
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in-situ měření metodou CPX dle ISO 11819-2, při dodržení všech normových požadavků: 
referenční pneumatiky P1 (Uniroyal Tigerpaw 225/60 R16 SRTT) dle ISO/TS 11819-3 a 
korekce (rychlost dle ISO 11819-2, teplota dle ISO/TS 13471-1 a tvrdost pneumatiky dle 
ISO/TS 11189-3). 

Metodika uvádí závěry a výsledky dlouhodobého sledování změn akustických 
charakteristik povrchů vozovek pozemních komunikací pro jednotlivé typy obrusných 
vrstev používaných na území ČR, které vznikly na základě měření realizovaných v rámci 
řešení projektů TA0103045 a TA04021486. 

2.2. Měření akustické charakteristiky povrchů vozovky pozemních komunikací 

Realizace spolehlivých opakovaných měření s časovým odstupem je nezbytnou 
podmínkou pro korektní vyhodnocení vlivu povrchů vozovek na hluk ze silniční dopravy. 
Pro porovnávání výsledků z různých míst v souladu s doporučením CEN TC227/WG5 je 
jedinou doporučovanou metodou dlouhodobého sledování změn akustické 
charakteristiky obrusných vrstev krytů vozovek pozemních komunikací metoda CPX. 
Základní popis metody je obsažen v nově vydané normě ISO 11819-2:2017 Acoustics - 
Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2, který specifikuje 
základní požadavky na měření, včetně korekce na rychlost pro jednotlivé typy povrchů, 
a je doplněn specifikací ISO/TS 11819-3:2017 Acoustics - Measurement of the influence of 
road surfaces on traffic noise - Part 3: Reference tyres, jenž definuje dvě referenční 
pneumatiky určené k použití v rámci CPX metody. Nicméně připouští využití libovolné jiné 
pneumatiky, ovšem výsledky pak nelze dlouhodobě porovnávat a porovnání nelze 
provádět ani mezi jednotlivými státy. Proto tato metodika a technické doporučení 
vyžadují použití v normě stanovených referenčních pneumatik, které mají své stálé 
definované a prověřené vlastnosti, včetně zaručené dlouhodobosti výroby. Uvedená 
norma také definuje podmínky nakládání s referenčními pneumatikami, včetně jejich 
skladování i zavedení maximální opotřebovanosti a korekcí na tvrdost pneumatiky, která 
se musí pohybovat v rámci vymezeného intervalu. K tomu je vydána i technická 
specifikace ISO/TS 13471-1:2017 Acoustics - Temperature influence on tyre/road noise 
measurement - Part 1: Correction for temperature when testing with the CPX method, 
která stanovuje postupy pro zohlednění vlivu teploty na emise hluku na styku 
pneumatika/vozovka. Výsledky měření získané při určité teplotě, které se mohou měnit 
v širokém rozmezí, jsou normalizovány na definovanou referenční teplotu (20 °C). 

2.3. Měření a hodnocení hlučnosti pozemních komunikací metodou CPX 

Níže prezentované a uváděné dlouhodobé výsledky byly získány v souladu 
s normami ISO 11819-2:2017, ISO/TS 11819-3:2017, ISO/TS 13471-1:2017 a s dřívějším 
vypracovaným dokumentem „Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska 
hlukové zátěže“ (č. j. 104/2014-710-VV/1) a informacemi z CEN TC227/WG5, kde klíčové 
osoby řešitelského týmu projektů TA0103045 a TA04021486 zastupují ČR. Zde jsou 
stručně uvedeny jednotlivé hlavní zásady opakovaných měření provedených měřicím 
systémem, jehož složení bylo pro všechna měření stále stejné. Ukázka používaného 
komplexního měřicího systému, který byl využit ke sběru dat, je uvedena v informativní 
Příloze A této metodiky.) 
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Měření probíhala na specializovaném přívěsu vlastní konstrukce, který vyhovuje 
požadavkům vyplývajícím z normy ISO 11819-2 – splnění podmínky, že měřená celková 
ekvivalentní hladina akustického tlaku na styku pneumatika/vozovka je nejméně o 10 dB 
nad maximální měřenou celkovou hladinou akustického tlaku rušivých vlivů. Jelikož vliv 
použité měřicí pneumatiky představuje největší nejistotu měření hluku na styku 
pneumatika/vozovka, byla pro veškerá měření využita pneumatika Uniroyal Tigerpaw 
225/60 R16 SRTT, viz Obr. 1, (v normě ISO/TS 11819-3 označena jako P1), která je 
doporučena v automobilovém průmyslu jako standardní pneumatika pro referenční testy 
dle ASTM F2493:2014. Každý rok probíhalo měření na nově pořízené referenční 
pneumatice z důvodu minimalizace vlivu opotřebení a degradace vlastní pneumatiky. 
Pneumatika byla využívána v období cca duben – říjen. Vlastní opotřebení pneumatiky 
bylo vždy do 0,5 mm vzorku (ISO/TS 11819-3 povoluje opotřebení vzorku běhounu 
nejvýše 1,0 mm ve srovnání s počáteční hloubkou dezénu). Rovněž tvrdost pneumatiky se 
musí pohybovat ve stanoveném rozmezí a pneumatiky je vhodné skladovat dle 
doporučení. Před vlastním testováním jednotlivých úseků komunikací byly odstraněny 
případné nečistoty v běhounu referenční pneumatiky, nové pneumatiky byly zajeté 
minimálně na 500 km, pneumatiky byly nahuštěné dusíkem na tlak 200 kPa při statickém 
zatížení pneumatiky na měřicím přívěsu 3100 N. Před samotným měřením se pneumatika 
zahřívala na provozní teplotu zkušební cca 20 minutovou jízdou. V celém úseku se 
kontinuálně měřil akustický tlak na styku pneumatika/vozovka pěticí mikrofonů, které 
byly pevně uchyceny v definovaných vzdálenostech od měřicí pneumatiky. 

 
Obr. 1 P1 – SRTT Uniroyal Tigerpaw 225/60-R16, používaná referenční 

pneumatika. 

Kompletní zvukoměrný systém včetně ochranných krytek proti větru i kalibrátorů 
splňoval příslušné požadavky normy. Vlastní měření bylo prováděno při rychlosti 50 km/h 
nebo při rychlosti 80 km/h, a to v závislosti na kategorii pozemní komunikace a dovolené 
rychlosti a to s využitím tempomatu, aby vlastní jízda byla co nejvíce konstantní blízká 
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požadované referenční rychlosti. Měření bylo prováděno vždy v pravé jízdní stopě 
sledovaného pruhu pozemní komunikace. V případě směrově rozdělené pozemní 
komunikace s více jízdními pruhy v jednom směru se měřil vždy pomalý jízdní pruh 
(doplňkově ve specifických případech se měřil i stoupací jízdní pruh, popřípadě rychlý 
jízdní pruh). V průběhu každého měření se kontinuálně zaznamenávala jízdní rychlost 
měřicí soupravy, teplota vzduchu a teplota povrchu měřené komunikace pro následné 
provedení korekcí. Tyto doplňkové údaje pro korekce byly zaznamenávány synchronně 
s měřenými hladinami akustického tlaku z jednotlivých pěti mikrofonů (kde byl pro další 
možné hodnocení vždy proveden záznam nefiltrovaných dat). Taktéž byl prováděn 
kamerový záznam, jednak čelního pohledu z měřicího vozidla, jednak okolí měřicí 
referenční pneumatiky. Tento záznam je k dispozici pro řešení případných nesrovnalostí. 
Vždy se prováděly minimálně tři validní průjezdy hodnoceného úseku. Měření byla 
prováděna vždy na suchém povrchu pozemní komunikace, kdy rychlost větru 
nepřesahovala 5 m/s a teplota okolního vzduchu byla vyšší než 5 °C a nižší než 30 °C. 
Měření se kontinuálně zaznamenávala pro celý posuzovaný úsek s tím, že ekvivalentní 
hladina akustického tlaku A styku pneumatika/vozovka se vyjadřovala jako průměrná 
hodnota celého úseku, přičemž byly vyřazeny segmenty měření, kde byla hlučnost 
prokazatelně narušována hlukem z ostatních zdrojů. Totéž platilo pro dílčí segmenty, kde 
se vyskytlo rušení (zkreslení měření) způsobené anomáliemi na vozovce (porucha 
vozovky, znečištění komunikace, kanálové poklopy, mostní závěry aj.). Každý posuzovaný 
úsek povrchu vozovky pozemní komunikace měl minimální délku 100 m. Pro změřené 
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A styku pneumatika/vozovka byly 
aplikovány následující korekce: rychlost (dle ISO 11819-2), teplota (dle ISO/TS 13471-1, 
pro povrch vozovky pozemní komunikace využita stanovená a ověřená dílčí korekce 
v předcházející schválené metodice), tvrdost pneumatiky (dle ISO/TS 11189-3). Výstupem 
je ekvivalentní hladina akustického tlaku A styku pneumatika/vozovka korigovaná na 
referenční hodnoty. Ze všech validních měření daného úseku byl proveden aritmetický 
průměr, který je udáván jako závěrečný výsledek daného posuzovaného úseku v daném 
roce měření, kdy jednotlivé údaje jsou zaokrouhlovány na jedno desetinné místo (rychlost 
na dvě). Dodržování uvedených podmínek v průběhu vlastního měření (délka a počet 
měřicích úseků, měřicí postup, průběžné zaznamenávání meteorologických podmínek aj.) 
slouží k minimalizaci chyb a tím je zaručen i nižší rozptyl a vyšší přesnost rozsáhlého 
souboru získaných dat, které byly použity pro vlastní hodnocení. 

V rámci projektu TA0103045 v letech 2012 – 2014 byly proměřeny a vyhodnoceny 
úseky pozemních komunikací v celkové délce přibližně 1 000 km. Na mnohá místa 
navázala měření v rámci projektu TA04021486, kde byla vybrána i místa nová, a v letech 
2015 – 2017 byly proměřeny a vyhodnoceny úseky pozemních komunikací v celkové délce 
přibližně 1 400 km. 

2.4. Interpretace výsledků měření metodou CPX 

Při posuzování změny hlukové emise povrchů vozovek je velmi důležité, jaký byl 
pro toto posuzování zvolen výchozí stav. Budeme-li porovnávat hlukovou emisi několik 
let starého rozbitého povrchu pozemní komunikace a správně nově provedené 
nízkohlučné obrusné vrstvy ihned po provedení rekonstrukce krytu vozovky, je možné 
dosahovat snížení hlukové emise přes 10 dB, což již bylo mnohokráte publikováno a lze se 
domnívat, že tato problematika možnosti správného srovnání již byla řádně odborně 
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prezentována i zdůvodněna. Z akustického hlediska lze dosáhnout významného snížení 
hlukové emise o cca 3 – 4 dB použitím specializovaného nového nízkohlučného povrchu 
oproti novému běžnému povrchu (SMA, ACO). Dalšího významného snížení hlukové emise 
o cca 2 – 4 dB lze dosáhnout náhradou starého běžného povrchu, který je bez viditelných 
poruch (vyjeté koleje, výtluky, nerovné vysprávky, nerovnost na hranách desek CB krytu, 
rozbité odvodňovací výusti aj.) za tentýž, ovšem nový. Pokud se však bude jednat 
o srovnání starého běžného povrchu bez viditelných poruch vůči povrchu z dlažebních 
kostek nebo běžnému starému povrchu, který již vykazuje podstatné poruchy vrchního 
krytu komunikace, lze zaznamenat další významný rozdíl (snížení) hlukové emise přibližně 
o cca 2 – 5 dB, dle typu poruch. Více o různých vadách, viz informativní Příloha C. 

Proto pro stanovení a zvolení srovnávací základny bylo postupováno v souladu 
s doplňkovými doporučeními normy ISO 11819-2 i na základě doporučení CEN 
TC 227/WG5. Standardně se ve světě za tuto základnu používá asfaltová obrusná vrstva 
nejčastěji pokládaná v daném státě, stáří jednoho maximálně dvou let. V našem případě 
se jedná o obrusné kryty vozovek typu SMA 11 či ACO 11. Kvalitně provedené běžné 
asfaltové směsi ACO 11+, ACO 11S nebo SMA 11S dosahují po pokládce maximální 
hlučnosti v úrovni cca 89 dB, kdy po zajetí se jejich hlučnost pohybuje na úrovni 90 dB. 
Tento výsledek prokazuje a potvrzuje i dostatečný počet provedených měření v rámci 
projektů TAČR č. TA01030459, TAČR č. TE01020168, TAČR č. TA04021486. Lze navíc vyjít 
i z francouzského předpisu Mesure en continu du bruit de contact 
pneumatique/chaussée, LCP No. 63, 2008, kde se za povrchy s malou hlučností považují 
vozovky, které mají při rychlosti 50 km/h hlučnost ≤ 90 dB. Na základě provedených 
měření in-situ v ČR v období let 2012 – 2017 při celkové analýze přes 2 500 km různých 
povrchů vozovek pozemních komunikací různého stáří i zahraničních zkušeností je 
referenční ekvivalentní hladina akustického tlaku A na styku pneumatika/vozovka 
stanovena hodnotou 90 dB pro rychlost 50 km/h a 98 dB pro rychlost 80 km/h při 
použití pneumatiky SRTT (Uniroyal Tigerpaw 225/60 R16) pro hodnocení a porovnání 
akustické charakteristiky povrchů vozovek pozemních komunikací dle metody ISO 
11819-2. Tyto referenční hodnoty jsou uvedeny také v technických podmínkách TP 259 
„Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“. 

2.5. Charakteristické hodnoty hlučnosti jednotlivých povrchů v ČR 

Na základě analýzy rozsáhlých datových souborů reálných měření na území ČR 
získaných v rámci řešení projektů TA0103045 a TA04021486 v letech 2012 – 2017 byly 
stanoveny obvyklé (charakteristické) hodnoty hlučnosti jednotlivých typů obrusných 
vrstev vozovek pozemních komunikací používaných na území ČR. Níže uvedené souhrnné 
tabulky 1 a 2 udávají rozdíl mezi stanovenou referenční ekvivalentní hladinou akustického 
tlaku A na styku pneumatika/vozovka (která je v úrovni 90 dB respektive 98 dB) a 
skutečnou výslednou změřenou korigovanou ekvivalentní hladinou akustického tlaku 
pneumatika/vozovka (provedeny příslušné vyžadované korekce v souladu s ISO 11819-2) 
pro daný typ a stáří obrusné vrstvy pozemní komunikace. Dosažené výsledky pro daný typ 
a stáří obrusné vrstvy pozemní komunikace byly zprůměrovány na základě výsledků 
získaných za šestiletý měřicí cyklus a přibližný hodnocený celkový nájezd 2 500 km. (Pro 
dlouhodobé hodnocení bylo využito časových překryvů dosažených během šestiletého 
měřicího cyklu pro jednotlivé typy povrchů vozovek.) 
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Tab. 1: Průměrné rozdíly mezi stanovenou referenční ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A na styku pneumatika/vozovka a skutečnou výslednou 
změřenou korigovanou ekvivalentní hladinou akustického tlaku A na styku 
pneumatika/vozovka (v ČR) pro různě staré typy povrchů vozovek v obci, 
při rychlosti 50 km/h. 

Rychlost 50 km/h Stáří 
Povrch: 0 roků 2 roky 5 let 10 let 
ACO 11 -1,0 0,0 +1,0 +3,0 
ACO 16 X +0,5 +1,5 +3,5 
BBTM 5 -5,5 -1,5 X X 
BBTM 8 -3,0 -0,5 X X 
CBK - juta -1,0 -0,5 0,0 X 
CBK - striáž X X X X 
CBK - negativní striáž X X X X 
CBK – vymývaný povrch X X X X 
Dlažební kostky X X +6,5 +7,5 
EMK +1,0 +1,5 X X 
PA 8 -4,5 0,0 +2,0 X 
SMA NH 8 -3,0 -1,0 X X 
SMA 11 -0,5 +0,5 +1,5 +3,0 
Zámková dlažba X X +4,0 +4,5 

Tab. 2: Průměrné rozdíly mezi stanovenou referenční ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku A na styku pneumatika/vozovka a skutečnou výslednou 
změřenou korigovanou ekvivalentní hladinou akustického tlaku A na styku 
pneumatika/vozovka (v ČR) pro různě staré typy povrchů vozovek mimo 
obec, při rychlosti 80 km/h. 

Rychlost 80 km/h Stáří 
Povrch: 0 roků 2 roky 5 let 10 let 
ACO 11 -1,0 0,0 +0,5 +2,5 
ACO 16 X +0,5 +1,5 +3,5 
BBTM 5 X X X X 
BBTM 8 -3,5 -2,0 X X 
CBK - juta -2,0 -1,5 -1,0 0,0 
CBK - striáž +0,5 +1,0 +1,5 +3,0 
CBK - negativní striáž 0,0 +0,5 +1,0 X 
CBK – vymývaný povrch -0,5 +0,5 X X 
Dlažební kostky X X +7,0 +8,0 
EMK +1,0 +1,5 X X 
PA 8 -4,0 -2,0 -0,5 X 
SMA NH 8 -3,0 -1,5 X X 
SMA 11 -0,5 +0,5 +1,5 +3,0 
Zámková dlažba X X X X 
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Pozn. K tabulce 1 a 2: Zkratky udávají příslušné směsi: AC – Asphalt Concrete (ACO 
– asfaltový beton pro obrusnou vrstvu), BBTM – Bétons bitumineux très minces 
(asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy), CBK – cementobetonový kryt, existují 
různé povrchové úpravy: pomocí železných hrábí (striáž), pomocí vlečené tkaniny 
(juta), pomocí speciálního postřiku s obnažením vrchního kameniva (vymývaný 
beton), dlažební kostky (mozaikové, drobné i velké), EMK – emulzní mikrokoberec, 
PA – Porous Asphalt (asfaltový koberec drenážní), SMA – Stone Mastic Asphalt 
(asfaltový koberec mastixový), NH – obrusná vrstva se sníženou hlučností označení 
dle TP 259. Číslo udává maximální velikost zrna použitého kameniva ve směsi 
v mm. Uvedení symbolu „X“ v tabulce znamená, že danou hodnotu z doposud 
provedených měření nelze relevantně stanovit. Podbarvení tabulky vyplývá ze 
stanovených hodnot: šedá barva – neznámá hodnota; zelená barva – nižší hlučnost 
oproti referenční hodnotě; žlutá barva – hlučnost odpovídající referenční hodnotě; 
červená barva – vyšší hlučnost oproti referenční hodnotě. 

 

Obvyklá akustická charakteristika hlučnosti povrchu vozovky pozemní komunikace 
různého typu a stáří se stanoví podle následujícího postupu: 

1) Zvolí se stanovená referenční hodnota podle toho, zda jde o pozemní 
komunikaci v obci (90 dB) nebo mimo obec (98 dB). 

2) Referenční hodnota se upraví podle typu posuzované obrusné vrstvy (povrchu) 
a jejího stáří: pro komunikace v obci, respektive pro komunikace s maximální 
jízdní rychlostí do 80 km/h se přičte k referenční hodnotě číslo uvedené 
v tabulce 1; pro komunikace mimo obec, respektive pro komunikace 
s maximální jízdní rychlostí od 80 km/h se přičte číslo uvedené v tabulce 2. 
Výsledek udává hlučnost posuzovaného typu obrusné vrstvy/povrchu vozovky 
pozemní komunikace různého stáří, která je bez zjevných poruch. 

3) V případě poruch krytu vozovky pozemní komunikace nebo v případě umístění 
dalších „komponent“ (např. zpomalovací práh) může být hluk vyšší a je nutné 
připočíst případné korekce dle Přílohy C. 

Příklad: Nejpoužívanější asfaltová obrusná vrstva na dálnicích (jízdní rychlost vyšší než 
80 km/h, tj. referenční hodnota 98 dB) – asfaltový koberec mastixový (SMA 11) má v době 
pokládky hlučnost 98 – 0,5 = 97,5 dB. Po pěti letech provozu pozemní komunikace, pokud 
nedojde k žádným deformacím a poruchám krytu vozovky, je hlučnost tohoto typu 
povrchu 98 + 1,5 = 99,5 dB. Použity korekční koeficienty z tabulky 2. (Tuto hodnotu lze 
očekávat pro rychlost 80 km/h při měření metodou CPX dle ISO 11819-2 při využití 
referenční pneumatiky P1 dle ISO 11819-3 a provedení všech požadovaných korekcí na 
území ČR.) 

 

Pokud je v tabulce uvedeno X (týká se významně nízkohlučných obrusných směsí), 
pak tento typ obrusné vrstvy/povrchu není v terénu používán dostatečně dlouhou dobu, 
popřípadě není k dispozici dostatečný vzorek měření pro statistické vyhodnocení. Taktéž 
některé vrstvy/povrchové úpravy se běžně nepoužívají v obci (např. CBK) či mimo obec 
(např. zámková dlažba). 
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Podrobnější rozbor dlouhodobého srovnání změn hlučnosti pro bezprostředně 
následující úseky za sebou v obci a mimo obec, kdy část pozemní komunikace je 
v nízkohlučné úpravě a část pozemní komunikace v běžné úpravě vrchního krytu vozovky 
pozemní komunikace, je provedeno v Příloze B. Konkrétní příklady uvedené v Příloze B se 
mohou drobně odlišovat od průměrných hodnot uvedených v tabulce 1 a 2, které jsou 
stanoveny jako průměr z více lokalit a z více různých měření na území ČR. Drobné a 
nepatrné rozdíly jsou především pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností, běžné úpravy 
vykazují hodnoty v souladu s tabulkou 1 a 2. Příloha B obsahuje u obrusných vrstev se 
sníženou hlučností především ukázky zdařilých realizací, je zde však taktéž ukázán rozptyl 
jednotlivých typů těchto směsí. 

 

Způsob zde provedeného hodnocení obrusných vrstev/povrchů vozovek z hlediska 
generované hlukové emise na pozemní komunikaci na styku pneumatika/vozovka je 
nezávislý na hluku generovaném v okolí pozemní komunikace i na vlastním dopravním 
proudu, jeho složení a rychlosti. Výsledky lze využít pro řadu aplikací, analýz a následných 
posouzení, jelikož pro vozidla pohybující se po pozemní komunikaci je převážným zdrojem 
hluku hluk vznikající na styku pneumatika/vozovka. Uvedené koeficienty dokládají, jak se 
v čase mění chování dominantního zdroje hluku, způsobovaného dopravou, který se dále 
šíří do území. 
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3. Srovnání novosti postupů 
Klasická hygienická měření hluku nelze použít pro stanovování hlučnosti povrchu 

vozovek. Pro měření silničního hluku, jež vzniká odvalováním pneumatiky po vozovce, se 
v Evropě používají zejména metody SPB (statistická metoda při průjezdu) a CPX (metoda 
malé vzdálenosti). Na základě doporučení technické komise TC 227/WG5 Evropského 
výboru pro normalizaci CEN se pro zjištění akustické charakteristiky jednotlivých povrchů 
vozovek pozemních komunikací upřednostňuje metoda CPX dle ISO 11819-2, metodu SPB 
dle ISO 11819-1 či ISO/TS 11819-4 lze využívat jako doplňkovou. 

Po více jak dvaceti letech příprav byl vydán první soubor norem ISO k metodě CPX. 
(Metoda SPB byla schválena v roce 1996, metoda CPX schválena v roce 2017, byť práce na 
obou metodách začaly současně. V současné době je navíc metoda SPB dle ISO 11819-1 
podrobována revizi CEN TC 227.) Řešitelé výzkumného projektu TAČR č. TA04021486 
průběžně získané výsledky využívali při své práci v rámci své působnosti u mezinárodní 
pracovní skupiny CEN TC 227/WG5, která se zabývá přípravou, ověřením, validací a 
doporučením metod pro měření jednotlivých parametrů vozovek, včetně měření 
hlučnosti. Uváděné výsledky v kapitole 2 jsou získány a přepočítány v souladu s platným 
doporučením jednotlivých norem ISO 11819-2:2017 Acoustics – Measurement of the 
influence of road surfaces on traffic noise – Part 2, ISO/TS 11819-3:2017 Acoustics – 
Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 3: Reference tyres, 
ISO/TS 13471-1:2017 Acoustics – Temperature influence on tyre/road noise 
measurement – Part 1: Correction for temperature when testing with the CPX method, při 
využití dílčích národních poznatků uvedených v dokumentu „Metodika pro měření 
a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže“ č. j. 104/2014-710-VV/1. 

Na základě systematické tvůrčí práce a za účelem rozšíření a získání nových 
poznatků byly v rámci řešení projektů TAČR č. TA0103045 a TA04021486 získány 
informace o akustické charakteristice jednotlivých typů povrchů vozovek pozemních 
komunikací na území ČR, které byly po celou dobu měřeny v souladu s nejnovějšími 
doporučeními mezinárodní skupiny CEN TC227 a na závěr byly veškeré získané výsledky 
uvedeny do souladu s prvním oficiálním zněním ISO norem zabývajících se měřením 
metodou CPX, které vyšly v angličtině v březnu 2017. (Oficiální český překlad doposud 
není proveden.) 

Cílem je odstranit současnou disproporci, kdy není jednoznačně známa hlučnost 
jednotlivých povrchů vozovek pozemních komunikací, když v současné době po desetiletí 
práce již existuje jasný postup, jak jednoznačně a nezávisle posuzovat i monitorovat 
dlouhodobě v čase změnu akustického chování obrusných vrstev krytů vozovek 
pozemních komunikací. V současné době však stále není možné dát odpověď pro 
dlouhodobé akustické charakteristiky nově používaných technologií směsí pro obrusné 
vrstvy se sníženou hlučností, jejichž rozvoj začal v posledních letech. Technologie jsou 
stále inovovány a počet vhodných míst k dlouhodobému hodnocení pro statistické účely 
není zatím příliš významný. Vznik metodiky byl iniciován častou poptávkou o data i tlakem 
na výzkum v dané oblasti ze strany správců pozemních komunikací, soukromých 
organizací zabývajících se výstavbou a opravou vozovek, vlastníků pozemních komunikací, 
dozorových orgánů, státní správy či samosprávy i samotných občanů. Předložená 
metodika obsahuje souhrn všech nejnovějších poznatků k dané problematice, která byla 
v ČR dlouhodobými opakovanými měřeními získána. 
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Metodika upřesňuje způsob měření a vyhodnocení měření metodou CPX 
a umožňuje hodnocení hlukových parametrů povrchů vozovek pozemní komunikace 
různého stáří. Jedná se o novou metodiku. Toto téma nebylo doposud řešeno v rámci 
žádného technického předpisu či jiné metodiky používané v ČR. Účelem je napomoci 
korektnímu posuzování stavu vrchních obrusných vrstev pozemních komunikací z hlediska 
jejich hlukové emise, vyvolané na rozhraní pneumatika/vozovka, která vznikla na základě 
dlouhodobých měření a praktických zkušeností v rámci projektů TAČR č. TA0103045 
a TA04021486. 
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4. Popis uplatnění certifikované metodiky 
Metodika nalezne uplatnění u Ministerstva dopravy ČR, u vlastníků pozemních 

komunikací či jejich správců (ŘSD, jednotlivé kraje, municipality), kteří tak budou mít 
efektivní nástroj pro kontrolu a provádění měření hlučnosti i vývoje hlučnosti jednotlivých 
typů povrchů v čase na svých komunikacích. V tomto ohledu metodika přispěje 
k prohloubení znalostí zaměstnanců daných institucí a poskytne standardizovaný postup 
měření i hodnocení, na který se budou moci například zadavatelé veřejných zakázek 
v dané oblasti odkázat. 

Výsledky měření, způsob hodnocení i posuzování jsou k dispozici i jednotlivým 
dodavatelům silničních staveb, kteří následně mohou dále efektivním způsobem 
optimalizovat své výrobky a technologie tak, aby došlo ke snížení hlučnosti styku 
pneumatika/vozovka, tj. ke snížení hlučnosti generované při jízdě na komunikaci. 
Dodavatelé tak mohou po zprovoznění pozemní komunikace dokládat splnění požadavků 
na hlučnost povrchu vozovky. Některé části mohou být dílčím způsobem využity 
i jednotlivými dozorovými orgány, které nelze opomenout, jako například Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní zdravotní ústavy, Krajské 
hygienické stanice aj., v jejichž kompetenci je i ochrana obyvatelstva před nadměrným 
hlukem (např. při tvorbě podkladů pro hlukové mapy) a pro něž stanovené obvyklé 
„koeficienty hlučnosti“ jednotlivých typů obrusných vrstev vozovek pozemních 
komunikací, respektive jejich změny mohou představovat důležité informace pro 
hodnocení (např. dopadů na lidské zdraví). 

Uvedené postupy metodiky lze dále uplatnit v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání, 
v oborech zabývajících se monitorováním kvality životního prostředí ČR a také zdravím 
obyvatel. Jelikož v poslední době je snahou dosáhnout snížení nadměrné hlukové zátěže 
obyvatelstva ze silniční dopravy pomocí vhodných povrchů vozovek pozemních 
komunikací. Lze tak snížit negativní vlivy na životní prostředí, potažmo vlastní zdraví 
člověka, při využití vhodných povrchů vozovek pozemních komunikací, kdy bude 
zachována dlouhodobá udržitelnost dopravy při současném omezení hlukové zátěže. 

V neposlední řadě nelze opominout skutečnost, že v rámci EU je diskutováno 
zavedení problematiky hlučnosti povrchů komunikací do systému hospodaření vozovek. 
Dále tato metodika umožňuje přispět k naplňování Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady - omezení nadměrné hlukové zátěže ze silniční dopravy, jelikož je možné hodnotit 
a monitorovat hlučnosti jednotlivých typů povrchů vozovek tak, aby získané výsledky byly 
nezávislé na složení a intenzitě dopravního provozu na dané komunikaci i nezávislé na 
blízkém okolí vlastní komunikace. Pro zajištění jednotného přístupu a následného 
reportingu je zpracována metodika EU CNOSSOS, kdy při tvorbě podkladů byly dílčím 
způsobem využity měření akustické charakteristiky povrchů vozovek metodou CPX, která 
budou dále doplňována i v součinnosti s doporučeními technické komise TC 227/WG5 
Evropského výboru pro normalizaci CEN, jelikož hlučnost styku pneumatika/vozovka 
převládá v širokém rozsahu rychlostí a proto je nejen pro modelování a hodnocení 
důležité vědět, jaký povrch na dané pozemní komunikaci je položen, ale i jakou vykazuje 
z akustického hlediska dlouhodobou charakteristiku. To opět významně přispěje ke 
zkvalitnění rozhodování v oblasti snižování hlukových emisí pozemních komunikací. 
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5. Ekonomické aspekty 
Metodika se primárně zabývá akustickou charakterizací povrchů vozovek 

pozemních komunikací z hlediska jejich dlouhodobého vývoje pro jednotlivé typy vrchních 
obrusných krytů. Tato tvrdá data, která byla získána dlouhodobými měřicími opakovanými 
kampaněmi na území ČR, mohou sloužit jako důležitý vstupní podklad pro další hodnocení 
a analýzy. 

V současné době je od března 2017 standardizován postup měření hlučnosti 
povrchů vozovek styku pneumatika/vozovka, čímž dojde k zlepšení získávání informací 
o stavu a vlastnostech vozovky a může tak dojít k lepšímu hospodaření s danou vozovkou, 
a to zvláště z hlediska investic za účelem snížení hlučnosti povrchů vozovek pozemních 
komunikací. Díky tomu je jednoznačně dané, jak posuzovat, hodnotit, sledovat 
a interpretovat měření vozovek z hlediska hlukové emise. 

Bude možné provést eliminaci v některých případech zbytečně vynaložených 
nákladů na budování dodatečných technických řešení pro omezení hluku (např. 
protihlukových stěn, obchvatů komunikací), pokud je možné hluk ze silniční komunikace 
snížit např. využitím specializovaných nízkohlučných povrchů nebo náhradou 
nevyhovujícího krytu povrchu pozemní komunikace. Potenciální přínosy takových 
opatření se mohou pohybovat v řádu miliónů až stamiliónů Kč. 

Poznatky předložené metodiky přispějí i k zpřesnění modelování šíření hluku 
z provozu na silničních komunikacích, což v konečném důsledku bude přinášet benefit 
v podobě kvalitních informací o dopadu hlukové zátěže na obyvatelstvo, jelikož lze 
kvantitativně vyjádřit velikost škody působené hlukem z dopravy, a to jak ve fyzických 
jednotkách, tak ve finančních ukazatelích vztahujících se ke zdraví obyvatelstva. Tato 
možnost je i formou pilotní studie demonstrována v dokumentu „Metodika oceňování 
hluku z dopravy“ č. j. 49/2012-520-TVP/1, kdy snížení hlučnosti povrchu pozemní 
komunikace představuje ročně pro lidské zdraví přínosy v řádech milionů Kč. (Např. pro 
jeden nalezený významný „hot spot“ v rámci AP Kraje Vysočina se při vlivu na cca 1000 
obyvatel jedná o roční úsporu cca 0,5 mil Kč.) 

V neposlední řadě nelze opomenout ani oblast samotného provádění měření dle 
postupů uvedených v nových normách ISO, kdy provedením měření pomocí dynamické 
metody CPX je zcela jasně a průkazně změřena hlučnost povrchu vozovky sledované 
pozemní komunikace. Získané výsledky měření tak lze porovnávat s výsledky měření 
provedenými v jednotlivých letech (údaje uvedené v metodice) a dávat je do souvislosti za 
účelem tvorby dlouhodobých časových řad vývoje hlučnosti povrchů vozovek, 
vyhodnocením úspěšnosti provádění čištění nízkohlučných povrchů vozovek apod. Tyto 
údaje jsou velmi cenné pro účely hospodaření s vozovkami na pozemních komunikacích. 
Lze tedy šetřit dílčí náklady na provádění měření nebo navýšit počet nebo délku měřicích 
úseků. V rámci jednoduchých měření jde o desetitisícové položky, v rámci rozsáhlého 
monitoringu celé délky komunikací se jedná o úspory v řádech statisíců Kč, v rámci 
dlouhodobého monitoringu celé délky komunikací se jedná o úspory v řádech miliónů Kč, 
jelikož dílčí prezentovaná data lze využít při tvorbě dalších časových řad. 
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8. Seznam použitých zkratek 
 
AC – Asphalt Concrete (ACO - asfaltový beton pro obrusnou vrstvu) 

ASTM – American Society for Testing and Materials 

BBTM – Bétons Bitumineux Très Minces (asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy) 

CAN – Controller Area Network  

CBK – CementoBetonový Kryt vozovky 

CEN – Comité Européen de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci) 

CPX – Close-ProXimity method 

CRmB – Crumb Rubber modified Bitumen (asfalt modifikovaný pryžovým granulátem) 

EC – European Commission 

EMK – Emulzní MikroKoberec 

END – Environmental Noise Directive 

GPS – Global Positioning System 

NH – NízkoHlučný (značení obrusné vrstvy se sníženou hlučností označení dle TP 259, 
dříve značení LA – LärmArm = nízkohlučný) 

IEC – International Electrotechnical Commission 

ISO – International Organization for Standardization 

LAN – Local Area Network 

PA – Porous Asphalt (asfaltový koberec drenážní) 

ŘSD – Ředitelství Silnic a Dálnic 

SMA – Stone Mastic Asphalt (asfaltový koberec mastixový) 

SPB – Statistical Pass-By method 

SRTT – Standard Reference Test Tyre 

TS – Technical Specification 

TA – Technologická Agentura (ČR) 

TC – Task Group 

VDZ – Vodorovné Dopravní Značení 

WG – Work Group 
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Veškeré přílohy mají ilustrativní a informační charakter, jejichž cílem a záměrem 
je poskytnout komplexnější a ucelenější pohled na danou problematiku. 
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Příloha A Používaný měřicí systém pro sběr dat pomocí metody CPX 
 

K měření lze obecně použít jakýkoliv vlastní systém, který splní definované 
podmínky uvedené v normě ISO 11819-2. Zde je stručně popsán použitý měřicí systém, 
který soužil ke sběru dat, jež byla využita k tvorbě této metodiky. (Příloha slouží pro 
rozšíření komplexní odborné problematiky a má výhradně informativní doplňkový 
charakter.) 

Měření lze realizovat i na vlastním uzpůsobeném vozidle. Zde je však 
problematické splnit všechny podmínky, proto se v drtivé většině používá měřicí přívěs, 
který může být otevřený či uzavřený. Níže je ilustrativní ukázka možného způsobu řešení, 
je možné volit jiné SW i HW vybavení splňující příslušné požadavky a podmínky uváděné 
v normě ISO 11819-2. Vlastní měřicí systém byl podrobněji popsán a rozebrán již dříve 
v dokumentu Metodika pro měření a hodnocení komunikací z hlediska hlukové zátěže“ 
(č. j. 104/2014-710-VV/1). Nejdůležitější podmínky pro konstrukci měřicího přívěsu 
vyplývají z normy ISO 11819-2: 

• Je nutné používat zakulacené rámy k potlačení nechtěných odrazů na 
vlastním měřicím zařízení. Do vzdálenosti 0,3 m od mikrofonů nesmí být 
jiné akusticky odrazivé plochy než držák mikrofonu, referenční pneumatika 
a vozovka. Akusticky odrazivé plochy ve vzdálenosti do 0,6 m od mikrofonu 
by měly být pokryté akusticky pohltivou hmotou. Žádné další části měřicího 
přívěsu či specializovaného vozidla nesmí produkovat hluk. (Měřená 
celková ekvivalentní hladina akustického tlaku styku pneumatika/vozovka 
musí být nejméně o 10 dB nad maximální měřenou celkovou hladinou 
akustického tlaku rušivých vlivů.) 

• Mikrofony nesmí být ovlivňovány hlukem nápravy tažného vozidla – 
dodržení minimálních požadavků na vzdálenost dalších kol. Nutné je 
dodržet minimálně 3,0 m od pneumatik tažného vozidla, minimálně 1,5 m 
od dalších pneumatik měřicího přívěsu. Hluk motoru, hnacího řetězce, 
výfuku a ostatních pneumatik nesmí ovlivňovat měření. Mikrofony nesmí 
být u poháněného nebo řízeného kola. Nutné je velmi přesné nastavení 
měřicích míst – poloh mikrofonů. Lze doporučit vést veškerou kabeláž 
k jednotlivým snímačům vhodnými místy. Okolo měřeného kola musí být 
umístěny minimálně dva mikrofony v definovaných polohách a 
vzdálenostech. Pro přesná měření lze doporučit použití dalších tří až čtyř 
volitelných mikrofonů. Konstrukce držáku mikrofonu má být vyřešena tak, 
aby bylo možné snadno vyměňovat měřené pneumatiky. Důležitá je velmi 
stabilní konstrukce držáku mikrofonu, kvůli nežádoucím pohybům a 
vibracím. 

• Na měřicím kole by neměly být umístěny brzdy, případně tyto brzdy nesmí 
být v činnosti během měření, aby nezpůsobovaly hluk. Ideálním řešením je 
nebrzděné kolo – nejlépe nebrzděný přívěs. Musí být zajištěna stabilní 
poloha kol - žádný odklon kol. Je nutné zajistit přesné umístění pneumatik 
do pozice pro měření a volné otáčení pneumatiky. Závěs kol nesmí 
způsobovat hluk – nejlépe využití vzduchového odpružení. 
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• Měřicí komplex je doporučeno vybavit výstražnými světly, pro zajištění 
maximální bezpečnosti silničního provozu. 

 

Vlastní měření probíhá tak, že po přepravě měřicí soupravy k místu měření je na 
vhodném místě provedena závěrečná montáž všech monitorovacích prvků na svá místa, 
kdy z důvodu bezpečnosti při vlastní přepravě jsou jednotlivé mikrofony, čidla, antény aj. 
pečlivě uschovány v ochranných obalech v zavazadlovém prostoru tažného vozidla. Na 
vhodném místě v blízkosti vlastního místa měření, kde je dostatek prostoru, se rozmístí 
jednotlivé komponenty na měřicí přívěs CPX, kde jsou řádně uchyceny a připevněny tak, 
aby byly snímače v definovaných polohách a zároveň tak, aby nemohlo při vlastním 
průběhu měřicí zkoušky dojít k jejich vychýlení nebo ke změně polohy. Veškeré měření je 
pak ovládáno z kabiny tažného vozidla, kde je pomocí LAN kabelu propojen notebook na 
router v zadní části tažného vozidla. Zde jsou všechny komponenty sloužící ke sběru dat 
napojeny přímo nebo pomocí různých přizpůsobovacích modulů na tento router pomocí 
LAN kabelů, viz Obr. 5A. Jednotlivé komponenty sloužící ke sběru dat ze zadní části 
tažného vozidla jsou pak přes kabeláž odpovídající daným přístrojům, propojeny 
s jednotlivými snímači, které jsou umístěny na definovaných místech měřicího přívěsu – 
znázorněno na Obr. 1A. Veškerá zařízení jsou napájena z interního zdroje tažného vozidla 
tj. napojena na 12 V baterii auta (případně je využito převodníku) a po nastartování 
tažného vozidla je měřicí systém zcela energeticky soběstačný. 

 
Obr. 1A Měřicí vybavení umístěné na přívěsu CPX (vpředu mikrofony, vlevo nahoře 

GPS anténa, ve středu infračervené teplotní čidlo, v automobilu vlastní 
multianalyzátor propojený na notebook). 
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Pro vlastní měření: 

• Pro měření v souladu s normou ISO 11819-2 a ISO 11819-3 je používána 
pneumatika Uniroyal Tigerpaw 225/60 R16 SRTT, která se používá 
v automobilovém průmyslu jako standardní pneumatika pro referenční testy 
a je uvedena v normě ASTM F2493:2014, viz Obr. 2A. 

 

 
Obr. 2A SRTT pneumatika a detail na reálné umístění mikrofonů. 

 

• Měření jsou prováděna v souladu s doporučeními normy ISO/CD 11819-2 
(pro kontinuální měření teploty povrchu zkoumané vozovky je využit teplotní 
infračervený senzor CALEX – PC21MT-0, pro kontinuální měření teploty 
vzduchu je použito čidlo teploty SENECA PT100 probe viz Obr. 3A, pro 
kontinuální měření rychlosti v době zkoušky využit GPS modul UA-9004 
RLVBSS1, viz Obr. 4A, pro zajištění plné synchronizace měřených dat na 
konkrétní polohu v terénu). 
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Obr. 3A Detailní pohled na umístění teplotního čidla pro měření teploty povrchu 

vozovky a čidla teploty vzduchu. 

 

 
Obr. 4A Detailní pohled na umístění GPS antény. 

 
• Měření je prováděno multianalyzátorem firmy Brüel&Kjaer. Měřicí aparatura 

je sestavena z dílčích částí typu PULSE LAN-XI (modul 3050-B-060 a modul 
3056-A-040), viz Obr. 5A, s frekvenčním rozsahem 0 - 51,2 kHz a s plným 
záznamem surového signálu ze všech měřicích kanálů. 
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Obr. 5A Vpravo pohled na moduly PULSE LAN-XI, vlevo router na který jsou moduly 

LAN-XI připojeny, ve středu GPS přijímač, modul CAN BUS pro přenos 
dopravních dat pomocí LAN, měnič napětí pro teplotní čidlo. 

 

• Pro vlastní snímání hluku je použit ½“ předpolarizovaný měřicí mikrofon 
Brüel&Kjaer pro volné pole – typ 4189 v třídě přesnosti 1, citlivosti 50 mv/Pa, 
frekvenčním rozsahu 6,3 Hz – 20 kHz, který spolu s předzesilovačem je 
pomocí pevných úchytek, viz Obr. 6A, natočen do správné polohy a výšky vůči 
měřenému kolu. Úchytky jsou pomocí matic připevněny na teleskopické tyče 
tak, aby byla dosažena požadovaná výška, při zachování podmínky co nejvíce 
volného pole. Mikrofonní předzesilovač je v úchytce pevně držen pomocí 
vlastního šroubu a další šroub slouží k zafixování úhlu natočení. 
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Obr. 6A Pevné úchytky pro mikrofony typu 4189 s předzesilovačem. 

 

• Vlastní měření je prováděno pěti mikrofony, rozmístění viz Obr. 7A. 

 
Obr. 7A Umístění pětice měřicích mikrofonů na přívěsu CPX v souladu s normou ISO 

11819-2. 

 

• Měření je prováděno na specializovaném přívěsu CPX (základem je vylepšený 
užitný vzor č. 20507) s využitím specializovaných mikrofonních úchytek 
(základ užitný vzor č. 28290), kdy pro přesné rychlé nastavení měřicích 
mikrofonů se využívá specializovaná šablona (evropský patent č. EP2604994). 
Měřicí přívěs CPX má rozměrově cca 2,5 m na šířku a 5 m na délku, pro 
splnění všech akustických podmínek, viz Obr. 8A. 
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Obr. 8A Přívěs CPX připravený k provedení měřicí zkoušky. 

 

Vliv rušivého hluku (šumu pozadí) má být omezen požadavkem na dodržení 
minimálního odstupu signálu od šumu alespoň o 10 dB. U uvedeného měřicího přívěsu 
CPX, byl proveden rozsáhlý test na odstupy signálu od šumu pro jednotlivé měřicí 
mikrofony a jednotlivé typy míjejících vozidel, což bylo dokladováno i prezentováno 
v odborné literatuře, přičemž výše uvedená podmínka je splněna. 
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Příloha B Dílčí výsledky získané metodou CPX, příklady měření 
a porovnání 

 

Pravidelný monitoring hlučnosti povrchů vozovek vybraných úseků komunikací 
probíhal od roku 2012. Měření byla každý rok opakována na nové referenční pneumatice, 
získaná data jsou korigována na příslušné referenční rychlosti a teploty v souladu s řadou 
norem ISO 11819-2 tak, aby mohlo být provedeno příslušné srovnání změn hodnot v čase. 
Výsledky a výstupy projektu TAČR TA01030459 a TA04021486 naznačují, že změny 
v jednotlivých letech nejsou pro běžné povrchy zásadně významné. Lze však i tyto malé 
změny hlučnosti jednotlivých povrchů vozovek úspěšně měřit a hodnotit pomocí metody 
CPX. Konkrétní místa měření, která byla použita pro celkovou analýzu hlučnosti 
pozemních komunikací v terénu, ukazuje Obr. 1B (zahájení měřicích kampaní – projekt 
TAČR TA01030459 v roce 2012) a Obr. 2B (ukončení měřicích kampaní – projekt TAČR 
TA04021486 v roce 2017). Dílčí výsledky, postupy i funkční vzorky byly postupně 
prezentovány veřejnosti, popřípadě získaná technická řešení byla chráněna formou 
duševního vlastnictví, viz kapitola 7. 

 

 
Obr. 1B Sledované lokality metodou CPX, projekt TA01030459 v roce 2012. 

 

V rámci komplexního hodnocení úseků vozovek pozemních komunikací byla 
zpracována data z šestiletého období o celkové přibližné délce 2 500 km měřených úseků. 
Pro vypracování metodického pokynu tak byla využita data dvou navazujících projektů 
jdoucích bezprostředně po sobě se zaměřením na analýzu měření hlučnosti povrchů 
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pozemních komunikací dle metody CPX, která od roku 2015 je jediná doporučená za tímto 
účelem a od roku 2017 je vydaná i první platná ISO norma k této metodě, na které klíčoví 
řešitelé projektů TA01030459 a TA04021486 v rámci své aktivní účasti při mezinárodní 
pracovní skupině CEN TC227 za ČR spolupracovali i na základě dílčích národních poznatků 
při řešení těchto VaV projektů. 

 
Obr. 2B Sledované lokality metodou CPX, projekt TA04021486 v roce 2017. 

 

Celkově za dobu životnosti běžných povrchů komunikací např. povrchu SMA, 
dosahuje změna ekvivalentní hladiny akustického tlaku A styku pneumatika/vozovka 
úrovně cca 4 dB, což již celkově není zanedbatelné zvýšení a to platí pro komunikace bez 
výrazných vad (viz tabulka 1 a 2). Pokud dojde k výraznému porušení vozovky trhlinami, 
výtluky, vertikálním posunem desek cementobetonového krytu, vyjetými kolejemi 
u vozovek s asfaltovým krytem apod., může ekvivalentní hladina akustického tlaku vzrůst 
navíc o dalších cca 3 – 7 dB (viz tabulka 1C). 

Dílčí ukázky prezentované níže představují vyhodnocení výsledků dlouhodobého 
sledování vybraných lokalit v rámci projektů TAČR č. TA0103045 a TA04021486. 
Provedeno je srovnání běžné a nízkohlučné směsi ze stejné lokality – úseky následují 
bezprostředně za sebou, tj. úseky jsou ovlivňovány téměř stejnými meteorologickými 
podmínkami, intenzitou a složením dopravy i rychlostí dopravního proudu. Ověřovací 
periodická měření hlučnosti probíhala průběžně ve stejný den. Je třeba si uvědomit, že 
vlastní rychlost nárůstu hlučnosti povrchu pozemní komunikace je různá pro jednotlivé 
typy použitých směsí. Vývoj změny hlučnosti pozemní komunikace v čase je ovlivňována 
například meteorologickými podmínkami, prováděnou údržbou, intenzitou dopravního 
provozu aj. V souladu s TP 259 „Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností“ 
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a stanovenou referenční ekvivalentní hladinou akustického tlaku A styku 
pneumatika/vozovka na 90 dB pro rychlost 50 km/h a 98 dB pro rychlost 80 km/h při 
použití SRTT pneumatiky (Uniroyal Tigerpaw 225/60 R16) pro hodnocení a porovnání 
akustických charakteristik povrchů vozovek pozemních komunikací dle metody ISO 11819-
2 je tato hodnota níže v jednotlivých obrázcích naznačena červenou linkou. Jednotlivé 
uvedené příklady uvádí skutečnou výslednou změřenou korigovanou ekvivalentní hladinu 
akustického tlaku A na styku pneumatika/vozovka (provedeny příslušné vyžadované 
korekce v souladu s ISO 11819-2) – není provedeno vyhodnocení dle TP 259, přílohy B. 
(Cit.: „Při uplatnění rozšířené kombinované standardní nejistoty měření metody CPX, která 
dosahuje 1 dB při hodnocení naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku vůči 
referenční hodnotě, se postupuje analogicky dle platného znění NV č. 272/2011 Sb. Jelikož 
se jedná o měření ve venkovních prostorech, pak stanovená referenční ekvivalentní 
hladina akustického tlaku styku pneumatika/vozovka není překročena, jestliže výsledná 
změřená korigovaná ekvivalentní hladina akustického tlaku pneumatika/vozovka na 
referenční hodnoty po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než stanovená 
referenční hodnota.“ Tato nejistota z uváděných výsledků není odečtena, jelikož záměrem 
zde není provádět hodnocení, zda daný povrch splňuje/nesplňuje podmínky pro klasifikaci 
jako asfaltová směs nebo beton pro nízkohlučnou obrusnou vrstvu vozovky v době 
měření.) 

Zastavěné území obce představuje první posuzované místo. V obci je nižší 
dovolená rychlost a navíc v okolí panuje velmi aktivní průmyslová (těžká nákladní 
doprava) a zemědělská činnost. Rozdíl ve vývoji hlučnosti nízkohlučného (např. PA) a 
běžného (např. ACO) asfaltového povrchu je velmi významná, viz Obr. 3B. 
K nejvýraznějšímu nárůstu hlučnosti (z akustického hlediska) dochází přibližně první tři 
roky, pokud se neprojevují vady komunikace, což souvisí s postupným „zajetím“ povrchu. 
U nízkohlučných asfaltových směsí se v drtivé většině jedná o povrchy s vysokou 
mezerovitostí. Zvuk vyšších vlnových délek se dostává ve větší míře do těchto mezer a 
dochází k přeměně energie na teplo. U těchto typů povrchů navíc ještě dochází k jeho 
zanášení – ucpávání vzduchových pórů. Pokud tyto povrchy zpravidla nejsou ošetřovány 
(čištěny) – při nižších rychlostech je uplatnění „samočistícího efektu“ minimální – může 
být tento nárůst hlučnosti velmi významný a dosahovat z počátku úrovně až 2 dB za rok, 
viz Obr. 3B levá část. Z výsledků na Obr. 3B je zřejmé, že běžný a nízkohlučný povrch bez 
pravidelné údržby v této konkrétní měřené lokalitě má přibližně stejnou hlučnost cca po 
2-3 letech od jeho pokládky. Další již méně výrazný vyšší nárůst hlučnosti nízkohlučného 
povrchu z Obr. 3B (levá část) oproti běžnému povrchu může být dán nižší životností 
specializovaného povrchu, který dříve vykazuje poruchy na vrchním krytu vozovky, 
obzvláště u prvních realizovaných úseků a prvních pokusných především asfaltových 
směsí. 
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Obr. 3B Srovnání hlučnosti běžné (ACO) a nízkohlučné asfaltové směsi (PA) v obci 

při silném zatížení těžkou nákladní dopravou i zemědělskou technikou. 

 

Druhá situace je opět z místní komunikace části obce, kde je možné se pohybovat 
maximálně 50 km/h, viz Obr. 4B. Zde však je použita jiná technologie obrusné vrstvy 
vozovek, především však místní pozemní komunikace není zatěžována zemědělskou 
technikou a průjezd tranzitní kamionové dopravy je z daného místa vyloučen. Patrný je 
zřejmý rozdíl v akustickém chování směsi se sníženou hlučností oproti situaci uvedené na 
Obr. 3B. Při detailnějším srovnání lze nalézt i drobné rozdíly v nepatrně odlišném nárůstu 
hlučnosti u běžné směsi ACO 11, která je vyšší (cca o 0,2 dB) v případě uvedeném na 
Obr. 3B. Tento rozdíl však může představovat i vlastní chyba a nejistota měření která je 
u metody CPX v úrovni 1 dB. 
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Obr. 4B Srovnání hlučnosti běžné (ACO) a nízkohlučné asfaltové směsi (BBTM) 

v obci při vyloučení zemědělské techniky a tranzitní nákladní dopravy. 

 

Třetí posuzované místo se nachází mimo zastavěné území obce, kde je možné 
jezdit vyššími rychlostmi – na dálnici. Díky výrazně vyšším rychlostem dopravního proudu 
se uplatňuje samočistící efekt. Absence zemědělské techniky na komunikaci představuje 
i možné nižší znečišťování bahnem. Tuto situaci ukazují výsledky na Obr. 5B. Přestože jiný 
typ a směs nízkohlučného povrchu (BBTM) vykazuje mírně vyšší nárůst hlučnosti oproti 
běžné směsi (ACO), tak i po čtyřech letech od uvedení do provozu je aktuální hlučnost 
používané nízkohlučné směsi nižší než hlučnost běžné směsi ihned po pokládce (jejíž 
hlučnost v čase též narůstá). 
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Obr. 5B Srovnání hlučnosti běžné (ACO) a nízkohlučné asfaltové směsi (BBTM) 

mimo obec na rychlostní komunikaci bez zemědělské techniky. 

 

Tuto situaci demonstruje i další příklad na Obr 6B. Místo měření se opět nachází na 
dálnici, ovšem o čtyřnásobně vyšší intenzitě provozu než komunikace na Obr 5B. I zde je 
patrné, že směs SMA NH v daném místě po třech letech od uvedení do provozu oproti 
navazujícímu úseku z klasické směsi SMA vykazuje nižší hlučnost než běžné směsi ihned 
po pokládce. Z porovnání Obr. 5B a Obr. 6B je viditelná drobná vyšší počáteční hlučnost 
běžné asfaltové směsi SMA proti směsi ACO, což zohledňuje i tabulka 1 a tabulka 2 v části 
2.5 této metodiky. Nepatrně vyšší nárůst hlučnosti směsi SMA vůči směsi ACO (cca 
o 0,3 dB) za dobu tří let může být dán opět nejistotou vlastního měření, případně lze 
přičíst právě daleko vyšší intenzitě dopravy, která způsobuje i rychlejší vlastní degradaci 
vrchní obrusné vrstvy vozovky pozemní komunikace, která následně generovanou 
hlučnost ovlivňuje – viz Příloha C. 
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Obr. 6B Srovnání hlučnosti běžné (SMA) a nízkohlučné asfaltové směsi (SMA NH) 

mimo obec na rychlostní komunikaci se silnější intenzitou provozu než 
v případě Obr. 3B. 

 

Pátá poslední ukázka srovnání běžné a nízkohlučné směsi, viz Obr. 7B, je vytvořena 
pro získání názorné představy delších dlouhodobých změn z hlediska akustické degradace 
povrchu vozovky. Na Obr. 57 je naznačeno, jak se vyvíjí změna hlučnosti v čase pro 
asfaltový koberec mastixový a cementobetonový kryt s úpravou pomocí tažené juty. 
Z důvodu možnosti naznačit dostatečně dlouhodobý vývoj, je v grafu provedeno sloučení 
opakovaných měření na různě starých krytových souvrství v úseku dálnice D1 Vyškov – 
Hladké Životice, čímž je dosaženo delší časové křivky a překrytí (více bodů) pro dané stáří 
povrchu. Případný drobný rozptyl naměřených hodnot v různých místech pro stejný typ 
povrchu, který může být dán různými meteorologickými vlivy, počáteční kvalitou 
pokládky, intenzitou dopravy v daném místě aj., je malý a opět nižší než nejistota měření. 
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Obr. 7B Dlouhodobé srovnání hlučnosti asfaltového koberce mastixového a 

cementobetonového krytu s úpravou pomocí vlečené juty na dálnici D1, 
složené měření z let 2012 – 2017. 

 

Vyšší rozptyl v naměřené hlučnosti vykazují povrchy se sníženou hlučností a to 
i relativně nové úseky, což může být dáno zaváděním těchto nových technologií do praxe, 
jejich nižším počtem (délkou v terénu, kdy tak není možné vyloučit veškeré případné 
nesrovnalosti). Zásadní vliv však mají především okolní vlivy – rychlost dopravního proudu 
na dané pozemní komunikaci (možnost uplatnění samočistícího efektu vozovky), 
neprovádění pravidelné údržby, nevhodným umístění dané technologie, rychlost a způsob 
znečištění pozemní komunikace vnějšími vlivy, zimní údržba, meteorologické vlivy 
(především střídání teplot nad a pod bodem mrazu v souvislosti s vodou na/ve vozovce) 
aj. Pro jednotlivé technologie je uveden přehled na Obr. 8B, kde je hodnocení provedeno 
ve vztahu ke dvěma zimním obdobím. Je patrné, že pro konkrétní typ technologie 
i v rámci daného zařazení jsou vysoké rozdíly mezi nejnižší a nejvyšší hlučností po dvou 
letech od pokládky – v grafu je uvedena i konkrétní hodnota v době pokládky daného 
konkrétního povrchu, který po dvou letech vykazoval minimální nebo maximální hlučnost. 
Vyhodnocení není provedeno na minimální a maximální rozdíl v době pokládky, ten může 
být pro jednotlivé směsi jiný. Vyobrazeno je hodnocení minima a maxima dosažené pro 
daný typ směsi po dvou letech. (S tím, že je uvedena počáteční hodnota tohoto 
konkrétního případu.) Tj. uvedené hodnoty v Obr. 8B v době pokládky pro daný typ 
technologie mohou být vyšší i nižší, ostatně jak ukazuje Obr. 3B pro povrch PA. Pro 
porovnání je uveden na v Obr. 8B vlevo i charakteristický průběh změn hlučnosti za 
období dvou let běžných asfaltových směsí typu SMA či ACO. 
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Obr. 8B Naměřený rozptyl změn hlučnosti minima a maxima pro daný typ směsi se 

sníženou hlučností (vpravo SMA NH, BBTM, PA) v porovnání s běžnými 
směsmi (vlevo SMA, ACO) po dvou letech od pokládky. 

 

Je patrné, že vyšší rozptyl naměřených hodnot vykazuje měření na starých 
obrusných vrstvách, jak dokládá Obr. 9B. Zde je již jednoznačný vliv dalších faktorů 
působících na povrch pozemní komunikace, které zapříčinily jeho degradaci, jež se projeví 
i po stránce akustické charakteristiky. U nových obrusných vrstev jsou změny hlučnosti 
takové vrstvy vozovky pozemní komunikace velmi malé a pozvolné, a to jak pro 
nízkohlučné, tak pro běžné typy obrusné vrstvy. Vliv poruch vozovky pozemní komunikace 
na generovaný hluk styku pneumatika/vozovka nelze zcela exaktně popsat, avšak 
přibližné rozdělení je uvedeno v Příloze C. Obr. 9B dokládá, že i vhodnou údržbou 
stávajícího ne příliš vyhovujícího stavu pozemní komunikace lze dosáhnout i výrazného 
snížení vlastní hlučnosti (zde zbroušení „betonových schůdků“). 
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Obr. 9B Hlučnost povrchu pozemní komunikace D1 různých typů úprav v různé fázi 

životnosti, pro referenční rychlost 80 km/h. (Dlouhodobý prostorový 
monitoring hlučnosti pozemní komunikace.) 

 

Veškeré dílčí prezentované výsledky ukazují, že z akustického hlediska dochází 
k nejvýraznějšímu nárůstu hlučnosti povrchu vozovky první tři až čtyři roky od pokládky, 
jak je zřejmé z Obr. 3B – 7B. Následně dochází k postupnému zpomalování rychlosti 
nárůstu hlučnosti za předpokladu, že nedochází ke vzniku poruch konstrukce vozovky. 
V souvislosti s výskytem poruch (např. trhlin, výtluků, vertikálních posunů desek na 
spárách cementobetonového krytu – tzv. schodovitost, vyjetých kolejí u vozovek 
s asfaltovým krytem aj.), dochází k dalšímu výraznému nárůstu hlučnosti – viz Příloha C. 
Výsledky získané v rámci dlouhodobých měření v rámci projektů TAČR č. TA0103045 a 
TA04021486 potvrzují, že i malé změny hlučnosti povrchů vozovek lze úspěšně měřit, 
hodnotit i analyzovat pomocí metody CPX způsobem uvedeným ISO 11819-2. 
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Příloha C Další korekční koeficienty 
 

V kapitole 2.4 Interpretace výsledků měření metodou CPX byla zavedena referenční 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A styku pneumatika/vozovka hodnotou 90 dB pro 
rychlost 50 km/h a 98 dB pro rychlost 80 km/h při použití SRTT pneumatiky (Uniroyal 
Tigerpaw 225/60 R16) pro hodnocení a porovnání akustických charakteristik povrchů 
vozovek pozemních komunikací dle metody ISO 11819-2. V kapitole 2.5 Charakteristické 
hodnoty hlučnosti jednotlivých povrchů v ČR byly uvedeny korekce pro jednotlivé typy 
povrchů v závislosti na jejich stáří. Získané hodnoty dle této metodiky platí pro povrchy 
pozemních komunikací bez výraznějších vad, případně bez dalších dodatečných úprav. 
V případě výskytu poruch, dalších dodatečných úprav, které jsou pneumatikou přejížděny, 
je hluk v daných místech vyšší. Přesné stanovení zvýšení hlučnosti pro jednotlivé další 
možnosti již nelze učinit i z důvodu nemožnosti zcela přesného exaktního popisu 
„konkrétní závady“ nebo dodatečného „opatření“ na vozovce. Orientační hodnoty udává 
tabulka 1C. 

 

Tab. 1C: Orientační hodnoty dalších korekcí a jejich průměrný rozptyl pro jednotlivé 
stavy vozovky pozemní komunikace. 

Další dodatečné korekce na hlučnost povrchu pozemní komunikace: 
Stav vozovky pozemní komunikace Další korekce: 

VDZ typu I. - tenký nástřik, barva +0,5 až +1,5 
VDZ typu II. - profilované nebo strukturované bez zvučícího a vibračního 
efektu +2,0 až +4,0 

VDZ typu II. - profilované nebo strukturované se zvučícím a vibračním 
efektem +5,0 až +9,0 

Přejezdová konstrukce přes železniční přejezd v jedné rovině s navazujícím 
úsekem pozemní komunikace z pryžových panelů („gumový přejezd“) +0,5 až +1,0 

Přejezdová konstrukce přes železniční přejezd v jedné rovině s navazujícím 
úsekem pozemní komunikace z asfaltové obrusné vrstvy +1,0 až +2,0 

Přejezdová konstrukce přes železniční přejezd nevyrovnaná v jedné rovině 
s navazujícím úsekem pozemní komunikace (tzv. „s hrby“) +2,5 až +5,5 

Mostní závěr +1,5 až +3,0 
Zpomalovací práh (montovaný, plastový) +2,5 až +4,5  
Zpomalovací práh (zámková dlažba) +4,5 až +6,5  
Trhliny ošetřené zálivkovými či správkovými hmotami +0,5 až +1,0  
Drobné trhliny na vozovce +0,5 až +1,0 
Drobné výtluky na vozovce +1,5 až +2,5 
Výrazné výtluky na vozovce +2,5 až +5,5 
Mírně vyjeté koleje popřípadě mírné nerovnosti povrchu vozovky +0,5 až +1,0 
Výrazně vyjeté koleje na vozovce popřípadě výraznější nerovnosti +1,5 až +2,5 
Vysprávky vozovky nezpůsobující nerovnosti na povrchu +0,5 až +1,0 
Vysprávky vozovky způsobující nerovnosti na povrchu (nestejná výška) +2,0 až +4,5 
Dodatečné zvýšení protismykových vlastností u CBK - juta +0,5 až +1,0 
Mírné vertikální posunutí desek CBK krytů na spáře (schůdky) +1,5 až +2,5 
Významné vertikální posunutí desek CBK krytů na spáře (schůdky) +2,5 až +5,5 
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