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Předmluva

Tuto evropskou normu (EN 14388:2015) připravila technická komise CEN/TC 226 Silniční zařízení,
jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě musí být udělen statut národní normy, a to buď vydáním identického textu,
nebo schválením k přímému používání, a to nejpozději do března 2016 a národní normy, které jsou
s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových



práv. CEN [a/nebo CENELEC] nenese odpovědnost za identifikaci některých nebo všech takových
patentových práv.

Tento dokument nahrazuje normu EN 14388:2005.

Hlavní změny oproti poslední zveřejněné verzi jsou:

Pro měření zvukové neprůzvučnosti jsou nyní specifikovány dvě normy EN 1793-2 a EN 1793-6, každá
pro specifickou oblast aplikace.

Změna přílohy ZA podle nařízení EU č. 305/2011.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí
a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice
(směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí
této normy.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Makedonie, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska,
Řecka, Slovenské republiky, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska
a Turecka.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje požadavky následujících zařízení pro snížení hluku silničního
provozu (podle 3.1):

protihlukové clony (podle 3.2);

obklady (podle 3.5);

překrytí (podle 3.6);

přídavná zařízení (podle 3.7).

Tato zařízení mohou zahrnovat akustické a konstrukční prvky, kde:

akustický prvek je prvek, jehož hlavní funkcí je zajištění akustických vlastností zařízení pro snížení hluku
jako je vzduchová neprůzvučnost, zvuková difrakce a/nebo zvuková pohltivost, je to část zařízení pro
snížení hluku, která jsou používána podél pozemních komunikací

konstrukční prvek je prvek, jehož hlavní funkcí je nést nebo držet na místě akustické prvky, je to část
zařízení pro snížení hluku, která jsou používána podél pozemních komunikací. V závislosti na konstrukci



zařízení pro snížení hluku mohou být konstrukční prvky zkoušeny odděleně od akustických prvků.

Mohou být vyrobeny z různých materiálů, které mají být v souladu se specifikacemi předepsanými
dále. Některé z těchto materiálů mohou obsahovat nebezpečné látky, proto musí být všechny
materiály deklarované.

Tato evropská norma stanovuje charakteristiky pro zařízení pro snížení hluku silničního provozu,
odpovídající metody hodnocení těchto zařízení a upřesňuje ustanovení o hodnocení shody a značení.

Tato evropská norma zahrnuje akustické, neakustické a dlouhodobé vlastnosti, ale nezahrnuje
odolnost vůči vandalismu nebo požadavky na vnější vzhled.

Tato evropská norma se nevztahuje na silniční vozovku nebo vzduchovou neprůzvučnost budov.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


