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Předmluva

Tento dokument byl vypracován technickou komisí CEN/TC 227 „Silniční materiály“, jejíž sekretariát
zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním
identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do září 2008.

Je možné, že některé z částí tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN
(a/nebo CENELEC) není zodpovědný za určování jakýchkoliv patentových práv.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska,



Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Nerovnost příčného profilu vozovky ovlivňuje bezpečnost a jízdní pohodu. Požadavky na příčnou
nerovnost pro různé vozovky se mohou lišit a ve velké míře souviset s nejvyšší povolenou rychlostí,
druhem dopravy, klimatickými podmínkami, přijatými mezemi pohody atd. Nerovnost příčného profilu
vozovky je proto klíčovou informací pro přejímku nově budovaných vozovek a pro systémy
hospodaření s vozovkou.

Nerovnost příčného profilu vozovky zahrnuje různé aspekty, jako jsou: příčný sklon, nerovnosti nebo
různé poruchy v příčném profilu (schůdky, hrboly/poklesy a pokles okrajů vozovky) a podélné koleje
způsobené dopravou ve stopách kol.

Měření příčné nerovnosti vozovky bylo předmětem mnoha výzkumů po dobu více než 70 let, jejichž
výsledkem je mnoho různých měřicích metod. Měřicí zařízení mohou být rozdělena na:

stacionární měřicí zařízení, jako je například lať pro měření nerovností a podélných kolejí nebo lať a libela pro●

měření příčného sklonu v jednotlivých profilech;
dynamická měřicí zařízení, např. profilometry, která jsou vhodná k měření všech uvedených parametrů příčné●

nerovnosti v jednotlivých profilech i pro zjištění průměrných hodnot nerovnosti úseku.

Tato evropská norma byla zpracována tak, aby byla používána spolu s evropskou normou EN 13036-6
(Profilometry) a EN 13036-7 (Zkouška latí).

1 Předmět normy

Tato evropská norma definuje různé parametry příčné nerovnosti povrchu vozovek pozemních
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch a vhodné metody záznamu a hodnocení výsledků
měření.

Parametry byly definovány s důrazem na nezávislost na měřicím zařízení.

Tato evropská norma se zaměřuje na měření příčné nerovnosti pro tyto tři účely:

zjištění parametrů, které mají být použity pro kontrolu kvality povrchů nově položených vozovek pozemních●

komunikací, zejména s ohledem na příčný sklon a evidenci nerovností způsobených nesprávnou pokládkou
a/nebo hutněním;
zjištění parametrů, které mají být použity pro hodnocení stavu vozovek zatížených dopravou jako součást●

programů běžného monitorování stavu vozovek. Jejich účelem je zjistit příčné deformace způsobené dopravou,
opotřebením vozovky nebo pohybem podloží;
zjištění parametrů, které mají být použity pro návrh obnovy povrchu používaných vozovek.●

Parametry a metody hodnocení lze použít pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných
dopravních ploch.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


