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Abstract: Trafic noise reduction by using asfalt compacted layers 

The trend of increasingly growing traffic intensities brings an increased noise 
load. Current efforts to improve the environment then lead to a relatively strong 
pressure on noise reduction in the surroundings adjacent to roads, particularly in 
the vicinity of residential areas and urban areas. On the one hand, building of 
noise barriers is financially demanding and also it is not always possible to build 
them when the location of the road is in built-up area. From this point of view, the 
easiest solution appears to be designing mixtures which ensure increased noise 
absorption. This paper briefly acquaintes with the characteristics of sound-
absorbing asphalt compacted layers and tries to outline possible further 
development in this area. 
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ÚVOD 

S rostoucími intenzitami silniční dopravy se čím dál častěji potýkáme s 
požadavkem na eliminaci dopravního hluku. Tyto snahy se nejdříve objevovaly 
u intravilánových komunikací, v poslední době se však s nimi setkáváme i u 
komunikací v extravilánu poblíž sídelních útvarů.  

Pokud byly nalezeny finanční prostředky, dosavadním řešením byla v drtivé 
většině případů výměna stávajících oken v okolní zástavbě, výstavba 
protihlukových valů a různých druhů protihlukových stěn. Tato opatření jsou 
však finančně velmi náročná a v některých případech nelze protihlukové valy a 
stěny vzhledem k umístění komunikace a okolní zástavby vůbec provést 
(ADAMEC et al. 2011, 2008). 

Poslední výzkumy ukazují, že nejefektivnější formou eliminace dopravního 
hluku je jeho eliminace přímo u zdroje. V literatuře (BILIGIRI et al. 2008) se 
uvádí, že pokud se vozidlo pohybuje rychlostí 40 km/h a vyšší, je dominantní 
hluk vznikající na styku pneumatiky s vozovkou. Výzkumy se proto zaměřují na 
studium hutněných asfaltových vrstev, které při vhodném návrhu mohou buď 
samostatně, nebo v kombinaci s tradičními postupy výrazně snížit hluk, 
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vznikající na styku pneumatiky s vozovkou. 

Cílem příspěvku je stručně seznámit s charakteristikami hluk pohlcujících 
hutněných asfaltových vrstev a pokusit se nastínit další možný vývoj v této 
oblasti. 
 
 

METODIKA 

Byly analyzovány možnosti snižování dopravního hluku vznikajícího na styku 
pneumatiky s povrchem vozovky pomocí hutněných asfaltových koberců s vyšší 
mezerovitostí. Na základě vyhodnocování zkušeností s asfaltovým kobercem 
drenážním jsou v současné době v silničních laboratořích vyvíjeny nízkohlučné 
asfaltové koberce mastixové, které sice nevykazují tak vysoký útlum hluku jako 
drenážní koberce, ale jsou snadněji proveditelné, udržovatelné a předpokládá 
se i jejich delší životnost.  
 
 

VÝSLEDKY 

a) Asfaltové koberce drenážní – Porous asphalt (PA) 

Jde hutněnou asfaltovou vrstvu s vysokou mezerovitostí (vyšší jak 17 %). Je 
určena do obrusných vrstev silničních a dálničních vozovek. Čára zrnitosti je 
přerušená, nosnou kostru tvoří kamenivo nejhrubší zastoupené frakce – až 
70 % a více. Z tohoto důvodu jsou kladeny vysoké požadavky na otlukovost, 
ohladitelnost a tvarový index kameniva. Jako pojivo se používá buď 
nemodifikovaný asfalt (často s přídavkem drcené pryže z ojetých pneumatik) 
nebo modifikovaný asfalt s celulózovými vlákny. 

Vzduchové mezery jsou ve zhutněné směsi vzájemně propojeny, vzduch 
stlačovaný mezi jednotlivými dezénovými bloky pneumatiky má možnost 
uniknout do vrstvy a díky tomu dochází ke snížení hluku ve fázi jeho vzniku – 
běžné snížení hlučnosti je u nově položených vrstev 4-8 dB(A). Díky vysoké 
mezerovitosti se tyto druhy vrstev také vyznačují dobrým odvedením 
srážkových vod z povrchu vozovky. Srážková voda je odváděna vlastní směsí - 
po nepropustném podkladě tvořeném SAMI vrstvou (Stress Absorbing 
Membrane Interlayer) stéká voda na okraj vozovky. Díky tomu je u těchto vrstev 
výrazně nižší nebezpečí vzniku aquaplaningu. 

Asfaltové koberce se provádějí buď jako jednovrstvé nebo dvouvrstvé. S 
jednovrstvými drenážními koberci se můžeme setkat už i v České republice, 
převážně ve formě pokusných úseků. Dvouvrstvé asfaltové koberce drenážní 
se běžně budují v zemích západní Evropy, nejčastěji v Nizozemí. 

Pro zajištění řádné funkce tohoto typu vrstev je zapotřebí dodržovat několik 
základních pravidel: 
1) při odstraňování sněhu používat radlice s gumovými břity, aby nedocházelo 

k vylamování zrn kameniva, 
2) po zimním období vyčistit vrstvu tlakovou vodou, 
3) pro řádné zajištění odtoku udržovat krajnice tak, aby jejich výška 

nepřevyšovala povrch podkladní vrstvy, 
4) v intravilánu je zapotřebí věnovat pozornost napojení hrany komunikace a 

přilehlého chodníku. 



43 

 
 

Obr. 1:  Detail dvouvrstvého asfaltového koberce drenážního (BOCHOVE & HAMZAH 2008) 

 

     
 

Obr. 2:  Detail drenážního koberce   Obr. 3:  Detail zaneseného drenážního 

v řádném stavu   koberce 

 

V podmínkách České republiky se jako nejvíce problematické ukázalo 
zajištění pravidla, uvedeného v bodě 2. Díky absenci strojního zařízení, které by 
pravidelně čistilo tyto vrstvy od nečistot dochází dříve či později u těchto vrstev 
k jejich postupnému ucpání, a tím i k výraznému snížení jejich protihlukových 
vlastností. Detaily nového a zaneseného drenážního koberce jsou uvedeny na 
obrázcích 2 a 3. Jde o detaily z prvního pokusného úseku v Brně na komunikaci 
I/43. 

V zahraničí je výzkumu zanášení vrstev typu PA věnována velká pozornost. 
Ke zjišťování, jak jsou nečistoty transportovány a ukládány v dutinách PA bylo 
použito hydromechanických metod a počítačové tomografie.  

Kromě toho byla dále provedena analýza nečistot. Podle německých 
výzkumů (RIPKE et al. 2008) pohlcovací efekt u asfaltových koberců drenážních 
klesá průměrně o 0,5 dB(A) ročně. 
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Obr. 4: Model vertikální propustnosti PA 0/8 (RIPKE et al. 2008) 
Pozn.: Šedá škála na pravé straně obrázku znázorňuje rychlost 
proudění vody v drenážním koberci v mm/s 

 
 
b) Nízkohlučné asfaltové koberce mastixové – SMA Stone mastix asfalt 
(SMA) 

Kromě výše popisovaných asfaltových koberců drenážních, se pro útlum 
hluku vznikajícího na styku pneumatiky s vozovkou nabízí i další typy koberců s 
vyšší mezerovitostí. Tyto úpravy nedosahují tak vysokého útlumu hluku jako 
asfaltové koberce drenážní, ale jsou však jednodušší z hlediska provádění a 
následné údržby vozovky. Jednou z možností je nízkohlučný asfaltový koberec 
mastixový s označením SMA LA (LA = Lärmarm = nízkohlučný), který je v 
poslední době používán zejména v Spolkové republice Německo. Výhody 
nízkohlučných asfaltových koberců mastixových ve srovnání s asfaltovými 
koberci drenážními jsou následující: 
1) méně problematická technologie výroby asfaltové směsi, 
2) delší životnost, 
3) bezproblémové provádění běžné a zimní údržby, 
4) odpadající nutnost provádění těsnicí SAMI vrstvy. 

Směsi typu SMA LA vycházejí svojí skladbou z dobře známých asfaltových 
koberců mastixových, které byly vyvinuty v 70. letech v Německu a které se 
osvědčily zejména díky vysoké odolnosti vůči tvorbě trvalých deformací, 
odolnosti vůči tvorbě trhlin a vysoké trvanlivosti. Tyto směsi se rozšířily 
prakticky po celém světě. Běžná mezerovitost těchto směsí v obrusných 
vrstvách je cca 3-4 %. Pro dosažení vyššího útlumu hluku je však nezbytné u 
směsí SMA LA tyto mezerovitosti zvýšit. Dle německých podkladů se pro směsi 
SMA LA požaduje mezerovitost 10-12 %. Útlum hluku je ve srovnání s 
referenčním povrchem cca 4 dB (A), měřeno statistickou metodou při průjezdu 
SPB (Statistical Pass-By Method) při rychlosti 120 km/h (FGSV 4/2010). 

Pro dosažení tohoto útlumu je nutno ve skladbě směsi jednak snížit obsah 
filerových částic a přidat nejhrubší použité frakce, tedy v případě směsí SMA 8 
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LA, které se nejvíce používají, frakce 5/8 (popř. 4/8). Tím dojde k „otevření“ 
směsi a dosažení požadované mezerovitosti. Takto vysoké mezerovitosti 
vyžadují zvýšené dávkování emulze v množství cca 0,45-0,6 kg/m

2
 a snížení 

mezerovitosti ložní vrstvy tak, aby se nemusela provádět SAMI membrána a 
aby došlo k dobrému spojení s ložní vrstvou. Vysoká mezerovitost pak vyžaduje 
s ohledem na stárnutí použít buď vysoce modifikovaného pojiva PMB 40/100-
65, nebo pojiva modifikovaného pryží.  

 

 
 

Obr. 5:  Vlevo nový typ směsi SMA 8 LA s vyšší mezerovitostí, uprostřed tatáž směs po 

dvou letech používání a vpravo běžná směs SMA 8 S po 2 letech používání 
(RETTENMAIER 2009) 

 
V České republice je použití tohoto typu vrstev novinkou. Na základě 

spolupráce Vysokého učení technického v Brně se Sdružením pro výstavbu 
silnic Praha byl pro zavedení směsí SMA LA v České republice dohodnut rámec 
zkoušek pro ověření parametrů těchto směsí v porovnání s běžnými směsmi 
typu SMA. S ohledem na výše uvedené požadavky byly použity dva speciální 
druhy pojiv: vysoce modifikovaný asfalt s modifikátorem SBS s označením PMB 
40/100-75 tuzemské rafinerie a asfalt modifikovaný pryžovým granulátem (11 % 
pryžového granulátu v asfaltovém pojivu) s označením RmB G 20/60-55 dle 
německých předpisů (TLGB 2010).  
 
 

DISKUSE 

Výsledky rozsáhlého souboru zkoušek prováděného u směsí SMA LA jsou 
publikovány v práci VARAUSE (2011). Na podzim 2011 byly položeny zkušební 
úseky s tímto druhem povrchu a probíhá měření akustických parametrů. Pokud 
se potvrdí optimistické závěry ze Spolkové republiky Německo publikovaných 
především v FGSV (4/2010) a RETTENMAIER & SÖHNE (2009) i v podmínkách 
České republiky, bude možno se domnívat, že směsi typu SMA LA se mohou 
stát i v České republice odpovědí na vzrůstající poptávku po nízkohlučných 
asfaltových úpravách.  
 
 

ZÁVĚR 

Eliminace dopravního hluku hned u jeho zdroje na styku pneumatiky s 
vozovkou pomocí různých druhů hutněných asfaltových vrstev je i v evropském 
měřítku novou záležitostí, které je však věnována stále větší pozornost. Rychlý 
transfer vědomostí včetně aplikace zahraničních zkušeností v tuzemských 
podmínkách napomůže efektivně snižovat dopravní hluk. 
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