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Předpis č. 41 

 
JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOCYKLŮ Z HLEDISKA HLUKU 

 
1. OBLAST PŮSOBNOSTI 

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií L3 1/ z hlediska jejich hluku. 
2.  NÁZVOSLOVÍ 

Pro účely tohoto předpisu znamená: 
2.1  "Schválení motocyklu" znamená schválení typu motocyklu z hlediska hluku 

2.2 „Typ motocyklu z hlediska hladiny akustického tlaku“ znamená motocykly, které se 
vzájemně neliší v těchto podstatných vlastnostech: 

2.2.1  typ motoru (dvoutaktní nebo čtyřtaktní; posuvný nebo rotační píst; počet a objem válců 
nebo rotorů; počet a typ karburátorů nebo vstřikovacích systémů; uspořádání ventilů; 
maximální netto výkon motoru a odpovídající otáčky motoru). U motorů s rotačním 
pístem se za objem považuje dvojnásobek spalovacího prostoru; 

2.2.2 převodový systém, jmenovitě počet a poměry převodů a celkový převodový poměr 
s ohledem na obvod zadního kola; 

2.2.3 konfigurace a uspořádání výfukových nebo tlumicích systémů. 

2.3 ‘Výfukový nebo tlumící systém’ znamená úplnou soupravu částí, potřebnou k omezení 
hluku motoru motocyklu a jeho výfuku; 

2.3.1 ‘Původní výfukový nebo tlumicí systém’ znamená systém toho typu, kterým je vozidlo 
vybaveno při schválení nebo při rozšíření schválení. Může být také náhradní částí 
výrobce vozidla. 

2.3.2 ‘Nepůvodní výfukový nebo tlumící systém (NORESS)’ znamená systém odlišného typu 
od typu, kterým je vozidlo vybaveno při schválení nebo při rozšíření schválení.  

2.4 ‘Tlumicí systémy různých konfigurací‘ znamená tlumicí systémy, které se zásadně liší 
v jedné z následujících vlastností: 

2.4.1  systémy mají části opatřené různými výrobními nebo obchodními značkami, 

2.4.2  systémy mají kteroukoliv část vyrobenou z materiálů odlišných vlastností nebo zahrnují 
části, které se liší tvarem či rozměrem, 

2.4.3  systémy, jejichž funkční principy alespoň jedné z částí se liší, 

2.4.4  systémy, jejichž části jsou odlišně sestaveny. 

2.5. ‘Část výfukového nebo tlumicího systému’ znamená jednu z jednotlivých částí, které po 
smontování tvoří výfukový systém (např. výfukové potrubí, vlastní tlumič) a popřípadě 
systém sání (vzduchový filtr, pokud existuje). 

 
1/ Podle definice v Souborné rezoluci pro konstrukci vozidel (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, naposledy 

pozměněné dokumentem Amend.4). 
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Pokud je motor vybaven systémem sání (vzduchový filtr a/nebo tlumič hluku sání), 
potřebným ke splnění maximálních přípustných hladin akustického tlaku, musí se filtr 
a/nebo tlumič hluku sání považovat za část téže důležitosti jako je vlastní výfukový 
systém. 

2.6.  "Hmotnost vozidla v provozním stavu bez řidiče" (podle definice v části 4.1.2 normy ISO   
            6726: 1988) znamená hmotnost vozidla připraveného k obvyklému provozu a  
            vybaveného dále uvedenými zařízeními:: 

(a) úplné elektrické zařízení včetně zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci, 
dodávané výrobcem vozidla; 

(b) veškeré přístroje a výbava, požadované jakoukoliv legislativou, ze které se měří 
suchá hmotnost vozidla;   

(c) plné doplnění kapalin, které zajistí správnou funkci kterékoliv části vozidla a 
palivová nádrž naplněná na 90% objemu, stanoveného výrobcem; 

(d) přídavné vybavení, obvykle dodávané výrobcem vozidla jako doplněk nezbytného 
vybavení pro provoz (skříňka nářadí, nosič (nosiče), čelní sklo, ochranná zařízení 
atd.). 

 Poznámky: 
1. v případě vozidla, které je provozováno na směs palivo/olej: 
1.1 pokud jsou palivo a olej předem smíchány, interpretuje se slovo „palivo“ jako 

předem připravená směs paliva a oleje; 
1.2 pokud je palivo a olej dávkovány samostatně, interpretuje se slovo „palivo" jako 

zahrnující pouze benzin [V takovém případě je „olej“ již zahrnut do pododstavce © 
tohoto odstavce]. 

2.7.  "Jmenovitý maximální netto výkon“ znamená jmenovitý výkon motoru podle definice 
v ISO 4106:2004. 

 Symbol Pn  vyjadřuje číselnou hodnotu jmenovitého maximálního netto výkonu, 
vyjádřeného v kW.  

2.8.  "Jmenovité otáčky motoru“ znamená otáčky motoru, při kterých motor vyvozuje jeho 
jmenovitý maximální netto výkon podle údaje výrobce.  

 Symbol S vyjadřuje číselnou hodnotu jmenovitých otáček motoru, vyjádřenou  
v ot/min 2/. 

2.9. „Index poměru výkon k hmotnosti“ znamená poměr jmenovitého maximálního netto 
výkonu vozidla k jeho hmotnosti. Index je definován jako 

PMR = (Pn / (mkerb + 75)) * 1000 
 kde mkerb  je číselná hodnota hmotnosti vozidla v provozním stavu bez řidiče podle 

definice ve výše uvedeném odstavci 2.6, vyjádřená v kg; 
 symbol PMR označuje index poměru výkonu k hmotnosti . 
2.10. „maximální rychlost“ znamená maximální rychlost vozidla podle definice v normě 

ISO 7117:1995. 
 Symbol vmax označuje maximální rychlost. 

 
2/ Pokud je jmenovitý maximální netto výkon dosahován při několika otáčkách motoru, užijí se v tomto předpisu jako 
S nejvyšší otáčky motoru, při kterých je jmenovitý maximální netto výkon dosahován. 



   

© Translation TÜV SÜD Czech  Předpis č. 41 

 

0414a0i0                                                       2021-10-19                                                                     6/41 

 

 

2.11.  "Zamčené převody“ znamená ovládač převodů, který zajistí, že převodový poměr 
převodů se nemůže v průběhu zkoušky měnit.  

2.12. „Motor“ znamená zdroj výkonu vozidla bez odpojitelného příslušenství. 
2.13. Dále uvedená tabulka obsahuje veškeré symboly, užívané v tomto předpisu.  

Symbol Jednotka Vysvětlení Odvolávka 

AA' - virtuální čára zkušební dráhy Příloha 4, obr.1 

awot m/s2 vypočtené zrychlení Příloha 3 – 1.4.2 

awot,ref m/s2 předepsané referenční zrychlení Příloha 3 - 1.3.3.3.1.2 

aurban m/s2 předepsané cílové zrychlení Příloha 3 - 1.3.3.3.1.2 

BB' - virtuální čára zkušební dráhy Příloha 4, obr.1 

CC' - virtuální čára zkušební dráhy Příloha 4, obr.1 

k - váhový faktor převodu Příloha 3 – 1.4.3 

kp - dílčí výkonový faktor Příloha 3 – 1.4.4. 
L dB(A) hladina zvukového tlaku Příloha 3 – 1.4.1. 
Lwot(i) dB(A) L v podmínkách wot Příloha 3 – 1.4.6. 
lPA m délka před zrychlením Příloha 3 – 1.3.3.1.1 

mkerb kg hmotnost vozidla v provozním stavu bez řidiče 2.6 

m t kg zkušební hmotnost vozidla Příloha 3 – 1.3.2.2 

n min-1 otáčky motoru - 

npp min-1 otáčky motoru na PP´ Příloha 7 – 2.6 

n idle min-1 volnoběžné otáčky motoru - 

nwot(i) min-1 nPP' měřené při detekci Lwot(i) Příloha 7 – 2.6 

PP' - virtuální čára zkušební dráhy Příloha 4 – obr.1 

PMR - index poměru výkonu ke hmotnosti 2.9 

Pn kW jmenovitý maximální netto výkon 2.7 

S min-1 jmenovité otáčky motoru 2.8 

v km/h měřená rychlost vozidla - 

vmax km/h maximální rychlost vozidla 2.10 

v test km/h předepsaná zkušební rychlost Příloha 3 – 1.3.3.1.1 

 
Dále uvedení ukazatelé se užívají pro měření otáček motoru „n“ a rychlosti vozidla „v“ pro 
indikaci místa nebo spíše času měření.  

a) AA´ značí, že měření odpovídá bodu v době, kdy předek vozidla překračuje čáru 
AA´ (viz přílohu 4 – obr. 1), nebo 

b) PP´značí, že měření odpovídá bodu v čase, kdy předek vozidla překračuje čáru 
PP´ (viz přílohu 4 – obr. 1), nebo  
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c) BB´značí, že měření odpovídá bodu v čase, kdy záď vozidla překračuje čáru BB´ 
(viz přílohu 4 – obr. 1) 

Dále uvedení ukazatelé se užívají pro vypočítané zrychlení při plně otevřeném akcelerátoru awot, 
pro měření hladin akustického tlaku L a pro stanovení převodu, užitého při měření.  

a) "(i)" v případě dvou-převodové zkoušky značí nižší převod (tj. převod s vyšším 
převodovým poměrem), jindy se týká jedno-převodové zkoušky nebo užité polohy 
zvoleného převodu, nebo  

b) "(i+1)" v případě dvou-převodové zkoušky značí vyšší převod (tj. převod s nižsím 
převodovým poměrem) 

Měřené hladiny akustického tlaku L jsou také označovány indexem, který udává typ příslušné 
zkoušky:   
a)  "wot" značí zkoušku při plně otevřeném akcelerátoru (viz odstavec 1.3.3.1.1 

v příloze 3), nebo 
b)  "crs" značí zkoušku při ustálené rychlosti (viz odstavec 1.3.3.1.2 v příloze 3), nebo  
c)  "urban" značí váženou kombinaci zkoušky při ustálené rychlosti a zkoušky při plně 

otevřeném akcelerátoru (viz odstavec 1.4.6.2 v příloze 3). 
Index „j“, který udává pořadové číslo zkušební jízdy, se může užít jako doplněk k výše 

uvedeným označením.  
 
3.  ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ 
3.1  Žádost o schválení typu motocyklu z hlediska hluku motocyklů předkládá jeho výrobce 

nebo výrobcem řádně pověřený zástupce. 
3.2  Žádost musí obsahovat trojmo níže uvedené dokumenty a následující údaje: 
3.2.1.  popis typu motocyklu se zřetelem na výše uvedené položky v odst. 2.2. Musí být 

uvedena čísla a/nebo symboly identifikující typ motoru a typ motocyklu, a dále popis 
typu motocyklu z hlediska bodů, uvedených výše v odstavci 2.2.  Musí být stanovena 
čísla a/nebo symboly, identifikující typ motoru a typ motocyklu. 

3.2.2.  seznam řádně identifikovatelných částí, tvořících výfukový nebo tlumicí systém, 
3.2.3.  výkres sestaveného tlumícího systému a určení jeho polohy na motocyklu, 
3.2.4  detailní výkresy řezu každé části, udávající rozměry ve výfukovém systému. Kopie 

těchto výkresů musí být připojena k certifikátu, který je uveden v příloze 1.  
3.3. Pokud se má schvalovat více konfigurací použitelných pro typ motocyklu , musí se 

připravit příslušné dokumenty zmiňované výše v bodu 3.2. pro každou konfiguraci 
výfukového nebo tlumicího systému. 

3.4  Na vyžádání technické zkušebny v souladu se schvalovacím orgánem státní správy 
musí  výrobce motocyklu předložit i vzorek výfukového nebo tlumícího systému. 

3.5  Technické zkušebně musí být v souladu se schvalovacím orgánem státní správy 
předloženy všichni zástupci motocyklu(ů) téhož typu se všemi možnými konfiguracemi 
výfukového nebo tlumicího systému, které mají být schváleny. 

3.6 Schvalovacímu orgánu musí být předán protokol o zkoušce od technické organizace 
pro schvalovací zkoušky. Tento protokol musí obsahovat nejméně dále uvedené 
informace:  
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a)  detaily o zkušební lokalitě (tj. teplota povrchu, absorpční koeficient atd.), umístění 
zkušební lokality, její orientace a povětrnostní podmínky včetně rychlosti větru a jeho 
směru, teploty vzduchu, barometrického tlaku a vlhkosti;  

b)  typ měřicího zařízení včetně krytu proti větru; 
c)  typická hladina akustického tlaku A hluku pozadí; 
d)  identifikace vozidla, jeho motoru, jeho převodového systému včetně dostupných 

převodových poměrů, rozměrů a typu pneumatik, tlak huštění pneumatik, schvalovací 
čísla pneumatik (pokud jsou dostupná), nebo údaj o výrobci pneumatik a obchodní 
popis pneumatik (obchodní název, rychlostní index, index únosnosti), jmenovitý 
maximální netto výkon, hmotnost při zkoušce, index poměru výkonu ke hmotnosti, 
awot ref, aurban, délka vozidla;   

e)  převody nebo převodové poměry, použité při zkoušce; 
f)  rychlost vozidla a otáčky motoru na začátku periody zrychlení a místo počátku 

zrychlování pro každý užitý převod ; 
g) Rychlost vozidla a otáčky motoru na PP´ a na konci zrychlování pro každé platné 

měření; 
h)  metoda, užitá pro výpočet zrychlení; 
i)  průběžné výsledky měření awot(i), awot(i+1), Lwot(i), Lwot(i+1), Lcrs(i) a Lcrs(i+1), pokud existují; 
j)  Váhoví činitelé k a kp  a konečné výsledky měření Lwot, Lcrs a Lurban; 
k)  případné přídavné zařízení na vozidle a jeho pracovní podmínky; 
l)  veškeré platné hladiny akustického tlaku A naměřené při každé zkoušce, uvedené 

podle strany vozidla a směru pohybu vozidla na zkušební trati, a 
m)  veškeré odpovídající informace, potřebné k získání různých hladin emise zvuku. 
 
4.  ZNAČENÍ 
4.1  Na částech tlumícího systému musí být uvedeno nejméně následující: 
4.1.1  obchodní název nebo značka výrobce tlumícího systému a jeho částí, 
4.1.2  obchodní popis, určený výrobcem, a 
4.1.3 identifikační číslo části; 
4.1.4 Původní tlumiče musí být opatřeny značnou ‘E’, za kterou je umístěna identifikace 

státu, který udělil schválení typu konstrukční části. 3/ 
4.1.5. Veškerá balení původních náhradních dílů tlumícího systému se označí „původní část“ 

a odkazem na výrobce a typ společně se značkou ‘E’ a označením státu. 

 
3/ 1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, 7 pro Maďarsko, 8 pro Českou 

republiku, 9 pro Španělsko, 10 pro Srbsko, 11 pro Spojené království, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucembursko, 14 pro 
Švýcarsko, 15 (neobsazeno), 16 pro Norsko, 17 pro Finsko, 18 pro Dánsko, 19 pro Rumunsko, 20 pro Polsko, 21 pro 
Portugalsko, 22 pro Ruskou federaci, 23 pro Řecko, 24 pro Irsko, 25 pro Chorvatsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko, 28 
pro Bělorusko, 29 pro Estonsko, 30 (neobsazeno), 31 pro Bosnu a Hercegovinu, 32 pro Lotyšsko, 33 (neobsazeno), 34 pro 
Bulharsko, 35 (neobsazeno), 36 pro Litvu, 37 pro Turecko, 38 (neobsazeno), 39 pro Ázerbájdžán, 40 pro dřívější republiku 
Jugoslávie Makedonii, 41 (neobsazeno), 42 pro Evropskou Unii (schválení udělují její členské státy a užívají své příslušné EHK 
symboly), 43 pro Japonsko, 44 (neobsazeno), 45 pro Austrálii, 46 pro Ukrajinu, 47 pro Jižní Afriku, 48 pro Nový Zéland, 49 pro 
Kypr, 50 pro Maltu, 51 pro Korejskou republiku, 52 pro Malajsii, 53 pro Thajsko, 54 a 55 (neobsazeno), 56 pro Černou Horu a 
58 pro Tunisko. Dalším státům se přidělí následující čísla chronologicky v pořadí, ve kterém budou ratifikovat nebo přistupovat k 
Dohodě o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na 
kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení, udělených na základě těchto pravidel a takto přidělená 
čísla sdělí generální tajemník Organizace spojených národů Smluvním stranám Dohody.  
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4.2.  Tato označení musí být zřetelně čitelná a nesmazatelná a musí být viditelná v poloze, 
ve které je zařízení montováno na vozidlo. 

5.  SCHVALOVÁNÍ 
5.1  Schválení se udělí, pokud motocykl dodaný ke schválení dle tohoto předpisu, splňuje 

požadavky dále uvedených odstavců 6. a 7. 
5.2.1.  Každému typu, který je schválen, musí být přiděleno schvalovací číslo. Jeho první dvě 

číslice musí být nejvyšším číslem série změn včleněných do předpisu v době vydání 
schválení. Táž Smluvní strana nemůže přidělit totéž schvalovací číslo stejnému typu 
motocyklu. 

5.2.2. Pokud se jedná o více konfigurací výfukového nebo tlumicího systému v tomtéž 
schválení typu motocyklu, musí to být výslovně uvedeno i s jejich příslušnými výsledky 
zkoušek. 

5.3.  Osvědčení o schválení nebo o odmítnutí schválení typu motocyklu dle tohoto předpisu 
se na formuláři dle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu zašle Stranám Dohody, které 
aplikují tento předpis, s výkresy výfukového nebo tlumícího systému dodanými 
objednatelem schválení na formátu, nepřesahujícím A4 (210x297), nebo na tento 
formát složenými a vyhotovenými ve vhodném měřítku. 

5.4. Příslušná informace o konfiguraci složeného výfukového nebo tlumicího systému, 
zmíněného výše v odstavci 5.2.2., musí být poskytnuta v příloze 1 tohoto předpisu. 

5.5.  Na každý motocykl, odpovídající typu motocyklu schválenému dle tohoto předpisu, 
musí být zjevně a na snadno přístupném místě, popsaném v schvalovacím osvědčení, 
upevněna mezinárodní schvalovací značka, která sestává z: 

5.5.1.  kružnice, ve které je písmeno "E", následované rozlišovacím číslem státu, který udělil 
schválení; 1/ 

5.5.2  z čísla tohoto předpisu, dále pak písmene "R", pomlčky a čísla schválení, umístěných 
vpravo od kružnice dle odstavce 5.5.1. 

5.6  Odpovídá-li motocykl schválenému typu motocyklu dle jednoho nebo více dalších 
předpisů, připojených k Dohodě, a byla-li schválení udělena stejným státem, který 
udělil schválení i dle tohoto předpisu, není třeba symbol dle odstavce 5.5.1 opakovat, 
přídavná čísla a symboly všech předpisů, dle kterých bylo schválení uděleno státem, 
který udělil schválení i dle tohoto předpisu, se v takovém případě uvedou ve svislém 
sloupci vpravo od symbolu, předepsaného v odstavci 5.5.1. 

5.7  Schvalovací značka musí být zřetelně čitelná a nesmazatelná. 
5.8  Schvalovací značka musí být umístěna blízko štítku s údaji o motocyklu nebo na něm. 
5.9 Příloha 2 k tomuto předpisu uvádí vzory uspořádání schvalovacích značek. 
6.  SPECIFIKACE 
6.1  Všeobecná specifikace 
6.1.2.  Na motocyklu musí být na snadno přístupném, ale nikoliv nezbytně na přímo viditelném 

místě, uvedeny následující údaje: 
(a)  název výrobce; 
(b)  cílové otáčky motoru a konečný výsledek měření hluku stojícího motocyklu podle 

definice v odstavci 2 přílohy 3 tohoto předpisu;  
 jako doplněk u motocyklů kategorie L3 s PMR > 50 musí být uvedeno plnění 

referenčních údajů podle odstavce 3 přílohy 3 tohoto předpisu; tyto údaje mohou 
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být uvedena buď na jediném místě spolu s informacemi v 6.1.1.(a) a 6.1.1.(b), 
nebo na jiném místě společně s informacemi v 6.1.1.(a) 4/. 

6.2  Specifikace pro hladiny zvuku 
6.2.1  Hluk typu motocyklu, dodaného ke schválení, se měří oběma metodami dle Přílohy 3 k 

tomuto předpisu (motocykl za jízdy a stojící motocykl) 5/; v případě motocyklu, u 
kterého spalovací motor nepracuje pokud je motocykl v klidu, měří se hluk pouze za 
jízdy. 

6.2.2 Výsledky měření podle ustanovení výše uvedeného odstavce 6.2.1 se zapíší do 
zkušebního protokolu a do formuláře podle vzoru v příloze 1 k tomuto předpisu.  

6.2.3 Výsledky zkoušky motocyklu za jízdy podle odstavce 1 přílohy 3 tohoto předpisu a 
matematicky zaokrouhlené na nejbližší celou hodnotu nesmí (pro nové motocykly a 
nové výfukové nebo tlumicí systémy) překračovat mezní hodnoty pro kategorii 
motocyklu dle přílohy 6 tohoto předpisu. V žádném případě nesmí Lwot překračovat 
mezní hodnotu pro Lurban o více než 5 dB. 

6.3 Doplňující ustanovení pro emisi zvuku. 
6.3.1. Výrobce motocyklu nesmí záměrně měnit, nastavovat nebo zařazovat jakékoliv 

zařízení nebo postup, určené pouze pro splnění požadavků na emise hluku podle 
tohoto předpisu, které nebudou v činnosti během typického silničního provozu. 

6.3.2. Vozidlo, které má být schváleno musí splňovat požadavky přílohy 7 tohoto předpisu. 
Pokud má motocykl uživatelské softvérové programy nebo módy, které ovlivňují emise 
zvuku motocyklu, musí všechny tyto módy plnit požadavky podle přílohy 7. Zkoušení 
musí být založeno na nejhorším případu. 

6.2.3. V žádosti o schválení typu, nebo pro změnu nebo pro rozšíření schválení typu musí 
výrobce motocyklu dodat podle přílohy 8 prohlášení, že schvalovaný typ vozidla 
odpovídá požadavkům odstavce 6.3.1 tohoto předpisu. 

6.3.4. Výsledky zkoušky, získané v souladu s podmínkami odstavce 6.3.2. výše, se musí 
uvést ve zkušební zprávě a na formuláři odpovídajícímu vzoru v příloze 1 tohoto 
předpisu. 

6.4.  Doplňující ustanovení pro výfukové nebo tlumicí systémy, obsahující vláknité materiály.   
6.4.1.  Je-li na motocyklu montováno takové zařízení pro snížení hluku výfuku (tlumič), uplatní 

se požadavky přílohy 5. Je-li sání motoru vybaveno vzduchovým filtrem a/nebo 
tlumičem hluku sání, který (které) je (jsou) nezbytný (nezbytné) pro vyhovění přípustné 
hladiny zvuku, považuje se filtr a/nebo absorbér za součást odhlučnění a požadavky 
přílohy 5 se na něj (ně) rovněž uplatní. 

6.5 Doplňující předpisy pro nedovolenou manipulaci a ruční seřizování více-módových 
výfukových nebo tlumicích systémů. 

6.5.1 Veškeré výfukové nebo tlumící systémy musí být vyrobeny tak, aby nebylo možno 
snadno odstranit deflektory, výstupní kužel a jiné části, jejichž primární funkcí je být 
součástí tlumicích/expansních komor. Kde je začlenění těchto částí nevyhnutelné, 
musí být jejich montáž taková, aby jejich odstranění nebylo snadno možné (např. 

 
4/ Očekává se elektronická databáze schválení typů pro zajištění plnění referenčních dat motocyklů v provozu  
5/ Zkouška stojícího motocyklu zabezpečuje referenční hodnotu pro správní orgány, které aplikují tuto metodu k přezkušování 

motocyklů v provozu. 
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obvyklým šroubovým spojem), ale aby byly montovány tak, že jejich odstranění zaviní 
trvalé/nevratné poškození soustavy.  

6.5.2 Výfukové nebo tlumící systémy s vícenásobnými, ručně seřiditelnými pracovními módy 
musí plnit požadavky ve všech provozních módech. Udávané hladiny hluku musí být 
hladiny z módu s nejvyššími hladinami hluku.  

7. ZMĚNA A ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ TYPU MOTOCYKLU NEBO TYPU 
VÝFUKOVÉHO NEBO TLUMÍCÍHO SYSTÉMU (SYSTÉMŮ)  

7.1.  Každá změna typu motocyklu nebo tlumícího systému musí být sdělena orgánu státní 
správy, který typ schválil. Tento orgán může pak: 

7.1.1.  buď uvážit, že nelze předpokládat nepříznivý vliv změny a že v tomto případě motocykl 
ještě vyhoví požadavkům, 

7.1.2.  nebo vyžadovat nový zkušební protokol od schvalovací zkušebny. 
7.2.  Potvrzení nebo odmítnutí schválení s uvedením změn, se rozešle stranám Dohody, 

které aplikují tento předpis, postupem dle výše uvedeného odstavce 5.3. 
7.3 Příslušný orgán, který udělí rozšíření schválení, přidělí takovému rozšíření pořadové 

číslo a informuje o tom osvědčením na formuláři dle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu 
ostatní strany Dohody z r. 1958, které aplikují tento předpis. 

8.  SHODNOST VÝROBY 
Postupy k zajištění shodnosti výroby musejí být v souladu s postupy, stanovenými 
v Dohodě, dodatek 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS 505/Rev.2), a s následujícími 
požadavky: 

8.1.  Každý vyrobený motocykl musí být shodný s typem motocyklu, schváleným podle 
tohoto předpisu, mít namontovaný tlumič, se kterým byl schválen jako typ a musí plnit 
požadavky výše uvedeného odst. 6. 

8.2.  Za účelem testování shody podle výše uvedeného požadavku, bude vzorek motocyklu, 
schváleného podle tohoto předpisu, převzat z výrobní linky. Jeho hladiny akustického 
tlaku se měři a zpracují (LUrban a Lwot) v souladu s metodou, popsanou v příloze 3 , 
se stejnými rychlostními stupni a se stejnými vzdálenostmi předzrychlení, jak se 
používá v testu schvalování typu originálu, a matematicky zaokrouhlené na nejbližší 
celé číslo nesmí překročit o více než 3,0 dB (A) hodnoty, naměřené a zpracované při 
schvalování typu. Dále Lurban nesmí překročit o více než 1,0dB(A) limit, stanovený v 
příloze 6 tohoto předpisu, a Lwot v souvislosti s 6.2.3., nesmí překročit mezní hodnotu 
pro Lurban o více než 6,0 dB (A).  

8.3 Pro shodnost výroby musí výrobce vyhotovit obnovené prohlášení, že typ stále ještě 
splňuje požadavky odstavců 6.3.1 tohoto předpisu. Měřené hladiny akustického tlaku 
podle přílohy 3 nesmí překročit o více než 1,0 dB(A) mezní hodnoty uvedené 
v odstavci 2.6. přílohy 7. 

9.  POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY 
9.1.  Schválení udělené určitému typu motocyklu dle tohoto předpisu má být odejmuta, 

nejsou-li splněny požadavky shora uvedeného odst. 8.1, nebo nevyhoví-li motocykl 
zkoušce dle odst. 8.2 výše. 

9.2.  Pokud strana Dohody, která aplikuje tento předpis, odejme schválení, kterou dříve 
udělila, musí o tom ihned informovat osvědčením na formuláři dle vzoru v příloze 1 k 
tomuto předpisu ostatní smluvní strany, aplikující tento předpis. 
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10.  UKONČENÍ VÝROBY 
Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu motocyklu, schváleného dle tohoto 
předpisu, musí o tom informovat orgán státní správy, který udělil schválení. Po 
obdržení takového sdělení o této skutečnosti orgán informuje osvědčením na formuláři 
dle vzoru v příloze 1 k tomuto předpisu ostatní strany Dohody, které aplikují tento 
předpis. 

11.  NÁZVY A ADRESY SCHVALOVACÍCH ZKUŠEBEN A ORGÁNŮ STÁTNÍ 
SPRÁVY 
Smluvní stany Dohody z r.1958, které aplikují tento předpis, sdělí sekretariátu 
Organizace spojených národů názvy a adresy schvalovacích zkušeben a orgánů státní 
správy, které udělují schválení a kterým se zasílají osvědčení o udělení schválení nebo 
o rozšíření nebo odmítnutí či odejmutí schválení nebo o ukončení výroby, vydané v 
jiných státech. 

12. PŘECHODNÁ OPATŘENÍ 
12.1 Od úředního data vstupu v platnost série změn 04 nesmí žádná Smluvní strana, která 

aplikuje tento předpis, odmítnout udělení EHK schválení podle tohoto předpisu, 
změněného sérií změn 04. 

12.2 Od 1. ledna 2014 musí Smluvní strana, která aplikuje tento předpis, udělovat EHK 
schválení pouze tehdy, pokud schvalovaný typ motocyklu plní požadavky tohoto 
předpisu, změněného sérií změn 04. 

12.3 Smluvní strany uplatňující tento Předpis mohou vydávat typová schválení podle 
kterékoli série změn tohoto Předpisu. Avšak specifikace zkušební dráhy má odpovídat 
ISO 10844:2014. 

12.4. Smluvní strany uplatňující tento Předpis smí pokračovat ve vydávání rozšíření 
stávajících typových schválení podle kterékoli série změn tohoto Předpisu.1 Avšak 
specifikace zkušební dráhy má odpovídat ISO 10844:2014. 

12.5 Smluvní strany, které aplikují tento předpis, musí pokračovat v udělování schválení těm 
typům vozidel, která plní požadavky tohoto předpisu změněného předchozími sériemi 
změn až do doby vstupu série změn 04 v platnost. 

12.6 Schválení udělené podle tohoto předpisu před datem v odstavci 12.2. a všechna 
rozšíření takových schválení včetně těch, které byly uděleny později podle předchozích 
sérií změn tohoto předpisu, zůstávají v platnosti neomezeně. Pokud typ motocyklu 
schválený podle předchozích sérií změn plní požadavky tohoto předpisu, změněného 
sérií změn 04, oznámí to Smluvní strana která udělila schválení ostatním Smluvním 
stranám, které aplikují tento předpis. 

12.7 Žádná Smluvní strana, která aplikuje tento předpis, nesmí odmítnout vnitrostátní 
schválení typu motocyklu, schválenému podle série změn 04 tohoto předpisu nebo 
plnícímu jeho požadavky. 

12.8 Od 1. ledna 2017 mohou Smluvní strany, které aplikují tento předpis, odmítnout prvou 
vnitrostátní registraci (prvé uvedení do provozu) motocyklu, který neplní požadavky 
série změn 04 tohoto předpisu. 

 
1 Poznámka sekretariátu: znění bylo upraveno v souladu s rozhodnutím WP.29 na jejím listopadovém zasedání 2020 

(ECE/TRANS/WP.29/1155, body 92 a 93 a informačního dokumentu WP.29-182-11). 
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12.9.  Od oficiálního data vstupu doplňku 3 k sérii změn 04 v platnost, nesmí žádná smluvní 
strana, která uplatňuje tento předpis, odmítnout udělit nebo odmítnout schválení typu 
podle dodatku 3 k 04 sérií změn tohoto předpisu,  

12.10.  Od 60 měsíců po dni vstupu doplňku 3 k sérii změn 04 tohoto předpisu v platnpost, 
musí smluvní strany, které uplatňují tento předpis, udělovat schválení typu pouze 
tehdy, pokud typ vozidla, který má být schválen, splňuje požadavky tohoto předpisu ve 
znění doplňku 3 k sérii změn 04 tohoto předpisu.______________ 
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Příloha 1 
OSVĚDČENÍ 

[Maximální formát: A4 (210 x 297 mm)] 

E..1/  Vydal: Název správního orgánu:  
 ...................................  
 ...................................  
 ...................................  

o: 2/ UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ 
  ODMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ 
  ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ 
  ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ 
  UKONČENÍ VÝROBY 
typu motocyklu z hlediska vnějšího hluku motocyklů dle předpisu č. 41  
Schválení č.  ......................................  Rozšíření č.  ...................................  
 1.  Obchodní název nebo značka motocyklu  .......................................................................  
 2.  Typ motocyklu  ................................................................................................................  
 3.  Název a adresa výrobce  ................................................................................................  
 4. Název a adresa případného zástupce výrobce ...............................................................  
 5. Motor   
 5.1 Výrobce: .........................................................................................................................  
 5.2 Typ:  ................................................................................................................................  
 5.3 Model:  ............................................................................................................................  
 5.4 Jmenovitý maximální netto výkon: ……………….kW při  ...................................... 1/min. 
 5.5 Druh motoru (např. zážehový, vznětový, atd.) 3/  
 5.6.  Cykly: dvoudobý, čtyřdobý 2/ 
 5.7.  Objem válců  ............................................................................................................. cm3 
 6. Převody: 
 6.1 Druh převodovky: neautomatická, automatická:  .............................................................  
 6.2  Počet převodových stupňů  .............................................................................................  
 7.  Vybavení: 
 7.1 Tlumič výfuku: 
 7.1.1 Výrobce nebo případně pověřený zástupce:  ..................................................................  
 7.1.2 Vzor:  ..............................................................................................................................  
 7.1.3 Typ: ……………………..podle výkresu č.:  ......................................................................  

 
1 /  Rozlišovací číslo státu, který schválení udělil/rozšířil/odmítl/odejmul (viz schvalovací ustanovení v předpisu) 

2 /  Nehodící se škrtněte 

3/ Uveďte druh, pokud není motor konvenční. 
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 7.2 Tlumič sání 
.7.2.1 Výrobce nebo případně pověřený zástupce:  ..................................................................  
 7.2.2 Vzor:  ..............................................................................................................................  
 7.2.3 Typ: ……………………..podle výkresu č.:  ......................................................................  
 8. Převody užité při zkoušce motocyklu zajízdy:  ................................................................  
 9. Koncový převodový poměr: .............................................................................................  
10 ES značka schválení pneumatiky (pneumatik):  ..............................................................  

Pokud není, je třeba uvést dále uvedené údaje: 
10.1 Výrobce pneumatik:  .......................................................................................................  
10.2 Obchodní popis (popisy) typu pneumatiky (podle nápravy), (obchodní název, rychlostní 

index, index únosnosti):  .................................................................................................  
10.3 Rozměr pneumatiky (podle nápravy):  .............................................................................  
10.4 Jiná schvalovací označení (popřípadě):  .........................................................................  
11. Hmotnosti: 
11.1 Maximální celková hmotnost vozidla: ..............................................................................  
11.2 Hmotnost při zkoušce:  ....................................................................................................  
11.3 poměr výkon ku hmotnosti PMR:  ...................................................................................  
12. Délka vozidla: .................................................................................................................  
12.1 Referenční délka lref:  .......................................................................................................  
13. Rychlosti vozidla při měřeních v převodu (i):  
13.1 Rychlost vozidla na počátku periody zrychlení (střední hodnota ze tří měření) pro 

měření (i):  .............................................................................................................. km/h 
13.2 Délka před zrychlením pro převod (i):  ......................................................................... m 
13.3 Rychlost vozidla vPP´ (střední hodnota ze tří měření) pro převod (i):........................ km/h 
13.4 Rychlost vozidla vBB´ (střední hodnota ze tří měření) pro převod (i):........................ km/h 
14. Rychlost vozidla při měření na převod (i+1) (popřípadě): 
14.1 Rychlost vozidla na počátku periody zrychlení (střední hodnota ze tří měření) pro 

měření (i+1):  .......................................................................................................... km/h 
14.2 Délka před zrychlením pro převod (i+1):  ..................................................................... m 
14.3 Rychlost vozidla vPP´ (střední hodnota ze tří měření) pro převod (i+1): ................... km/h 
14.4 Rychlost vozidla vBB´ (střední hodnota ze tří měření) pro převod (i+1): ................... km/h 
15. Vyčíslené zrychlení mezi čarami AA´ a PP´/BB´a BB´: 
15.1 Popis funkčnosti zařízení užitých ke stabilizaci zrychlení (popřípadě):  ...........................  
16. Hladiny hluku motocyklu za jízdy: 
16.1 Výsledek zkoušky s plně otevřeným akcelerátorem Lwot: ................................. dB(A) 
16.2 Výsledek zkoušky při ustálené rychlosti Lcrs:  ...................................................... dB(A) 
16.3 Dílčí výkonový faktor kp :  ....................................................................................... dB(A) 
16.4 Konečný výsledek zkoušky Lurban:  ......................................................................... dB(A) 
17. Hladina hluku stojícího motocyklu: 
17.1 Umístění a orientace mikrofonu (podle doplňku 2 přílohy 3).  ..........................................  
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17.2 Výsledek zkoušky stojícího motocyklu …......dB(A) při otáčkách motoru ........ ....... 1/min 
18.         Doplňující ustanovení k emisím zvuku 

18.1. Provozní podmínky ASEP   Referenční 
bod 

(i) 

Referenční 
bod 

(ii) 

Doplňující 
provozní 
podmínky 

1 

Doplňující 
provozní 
podmínky 

2 

18.1.1. Vybrané číslo převodu      

18.1.2. Rychlosti vozidla  - - - - 

18.1.2.1. Rychlost vozidla na začátku 
akcelerace (průměr z 3 jízd) 
(km/h) 

     

18.1.2.2. Délka pre-akcelerace (m)      

18.1.2.3. Rychlost vozidla  vAA’  

(průměr z 3 jízd) (km/h) 

     

18.1.2.4. Rychlost vozidla vPP’  

(průměr z 3 jízd) (km/h) 

     

18.1.2.5. Rychlost vozidla vBB’  

(průměr z 3 jízd) (km/h) 

     

18.1.3. Otáčky motoru  - - - - 

18.1.3.1. Otáčky motoru nAA’  

(průměr z 3 jízd) (min-1) 

     

18.1.3.2. Otáčky motoru nPP’  

(průměr z 3 jízd) (min-1) 

     

18.1.3.3. Otáčky motoru nBB’  

(průměr z 3 jízd) (min-1) 

     

18.1.4. Výsledky zkoušky za plné 
akcelerace (plně otevřená 
klapka) Lwot (dB(A)) 

     

18.1.5. Mezní hodnota ASEP      

 

18.2. Viz prohlášení výrobce o souladu s požadavky odstavce 6.3.1. (přiložené). 
19. Referenční údaje o vyhovění v provozu: 
19.1 Převod (i), nebo u vozidel bez uzávěry převodových poměrů zvolená poloha voliče 

převodů pro zkoušku:  .....................................................................................................  
19.2 Délka před zrychlením lPA:  .......................................................................................... m 
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19.3 Rychlost vozidla na počátku periody zrychlení (střední hodnota ze tří měření) pro 
měření (i):  .............................................................................................................. km/h 

19.4 Hladina akustického tlaku Lwot(i): ........................................................................ dB(A) 
20.  Motocykl přistaven ke schválení dne  ..............................................  
21.  Schvalovací zkušebna: ................................................ ...................................................  
22. Datum protokolu, vydaného touto zkušebnou: ................... .............................................  
23. Číslo protokolu, vydaného touto zkušebnou:  ..................................  
24.  Schválení uděleno/rozšířeno/odmítnuto/odejmuto 2/  
25.  Místo  ..............................................................................................................................  
26.  Datum  ............................................................................................................................  
27.  Podpis  ............................................................................................................................  
28.  K tomuto osvědčení jsou přiloženy následující dokumenty, opatřené shora uvedeným 

schvalovacím číslem: 
 ....nákresů, diagramů a výkresů motoru a hluk tlumícího systému 
 ....fotografií motoru a tlumícího systému 
 ....seznam řádně identifikovaných částí, tvořících výfukový nebo tlumicí systém 
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Příloha 2 
USPOŘÁDÁNÍ SCHVALOVACÍCH ZNAČEK 

Model A 
(Viz odstavec 5.5 tohoto předpisu) 

 
Výše uvedená schvalovací značka, kterou je opatřen motocykl, informuje, že tento typ 
motocyklu byl schválen v Nizozemí (E4) dle předpisu č. 41 pod schvalovacím číslem 042439. 
První dvě číslice schvalovacího čísla udávají, že v době schválení již předpis č. 41 již zahrnoval 
sérii změn 04. 
 

Model B 
(Viz odstavec 5.6 tohoto předpisu) 

 
Výše uvedená schvalovací značka, kterou je opatřen motocykl, informuje, že tento typ 
motocyklu byl schválen v Nizozemí (E4) dle předpisu č. 41 a 10 1/. První dvě číslice 
schvalovacího čísla udávají, že v době udělení příslušných schválení předpis č. 41 zahrnoval 
sérii změn 04 a předpis č. 10 sérii změn 01.  
 

 

1/  Druhé číslo je pouze jako příklad. 
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Příloha 3 
METODY A PŘÍSTROJE K MĚŘENÍ HLUKU MOTOCYKLŮ 

1. Hluk motocyklu za jízdy (podmínky měření postupy zkoušení vozidla při dílčí schválení 
typu). 

1.1 Měřící přístroje 
1.1.1 Akustická měření 
1.1.1.1 Všeobecně 
 Zařízení pro měření hladiny akustického tlaku se užije zvukoměr nebo obdobný měřicí 

systém plnící požadavky na přístroje třídy 1 (včetně doporučení na případně užitý kryt 
proti větru). Tyto požadavky jsou popsané v IEC 61672-1 2002.  
Měří se časovou konstantou zvukoměrného zařízení F ("rychle") a frekvenční váhovou 
křivkou A, pospanými rovněž v IEC 61672-1 2002. Při užití systému, který zahrnuje 
periodické monitorování hladiny akustického tlaku váženého křivkou A, je třeba, aby 
odečty byly prováděny v časovém intervalu ne vyšším než 30 ms. 
Přístroje musí být udržovány a kalibrovány podle instrukcí výrobce přístrojů.  

1.1.1.2. Kalibrace  
 Na začátku a na konci každé série měření musí být celý systém akustického měření 

kalibrován zvukovým kalibrátorem, který plní požadavky pro třídu 1 podle IEC 
60942.2003. Bez jakékoliv další kalibrace mezi měřeními musí být čtení kalibrace 
menší nebo rovné 0,5 dB(A). Pokud je tato hodnota překročena, musí se výsledky 
měření získané po předešlé úspěšné kalibraci stornovat.  

1.1.1.3 Vyhovění požadavkům 
 Vyhovění zvukového kalibrátoru požadavkům IEC 60942:2003 musí být ověřováno 

jednou ročně. Vyhovění systému přístrojů požadavkům IEC 61672-1:2002 musí být 
ověřováno nejméně jednou za dva roky. Veškeré zkoušky vyhovění musí zajišťovat 
laboratoř, autorizovaná ke kalibracím odpovídajícím příslušným normám.  

1.1.2 Přístroje pro měření otáček a rychlosti 
 Otáčky motoru se musí měřit přístrojem, plnícím v rozsahu otáček měřených při 

zkouškách meze přesnosti nejméně ± 2% nebo lepší.  
 V případě, že existují jiná měření korelovaná s otáčkami motoru, užije se vypočtená 

hodnota (např. výpočet z rychlosti vozidla) 
Rychlost vozidla na silnici musí být měřena přístrojem plnícím při ustáleném užití meze 
nejméně ± 0,5 km/h. 
Pokud se při zkoušce užije nezávislé měření rychlosti, musí tyto přístroje plnit přesnost 
v mezích ±0.2 km/h 1/. 

1.1.3 Meteorologické přístroje  
 Meteorologické přístroje, užívané pro monitorování podmínek prostředí v průběhu 

zkoušky, musí plnit níže uvedené specifikace: 

 

1/ Nezávislá jsou měření rychlosti tehdy, pokud dvě nebo více samostatných zařízení stanovuje hodnoty vAA', 
vBB' a vPP'. Zařízení pro spojité měření jako je radar stanoví veškeré požadované rychlostní informace jediným 
zařízením. 
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 ±1 °C nebo méně u teploměrů; 
 ±1.0 m/s u zařízení pro měření rychlosti větru; 
 ±5 hPa u zařízení ke měření barometrického tlaku; 
 ±5% u zařízení ke měření relativní vlhkosti.  
1.2.  Akustické prostředí, meteorologické podmínka a hluk pozadí 
1.2.1.  Zkušební lokalita 

Zkušebním lokalita musí být tvořena střední zrychlovací dráhou, která je obklopena 
v podstatě rovinným měřícím prostranstvím. Zrychlovací dráha musí být rovinná; její 
povrch musí být suchý a konstruovaný tak, aby byl hluk odvalování nízký. 

 V měřicí lokalitě musí být změny volného akustického pole mezi zdrojem zvuku, 
umístěným ve středu zrychlovací dráhy a mikrofonem, zachovány v toleranci 
do 1 dB(A). Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud nejsou do vzdálenosti 
50 m od středu zrychlovací dráhy žádné velké zvuk odrážející objekty, jako jsou 
ohrady, skály, mosty nebo stavby. Pokrytí povrchu vozovky na místě měření musí plnit  
standard ISO10844:2014. 
Mikrofon nesmí být cloněn žádnou překážkou, která by mohla ovlivnit zvukové pole a 
nikdo nesmí stát mezi mikrofonem a zdrojem hluku. Měřící technik musí zaujmout 
takovou polohu, aby neovlivňoval čtení na zvukoměru. 

1.2.2 Meteorologické podmínky 
 Meteorologická zařízení musí podávat údaje, representativní pro měřící lokalitu a musí 

být umístěna těsně u měřicí lokality ve výšce representativní pro výšku měřicího 
mikrofonu.   

 Měřit se může, pokud je okolní teplota v rozsahu 5 °C až 45 °C. Zkoušet se nemá, 
pokud je v průběhu měření a ve výšce mikrofonu rychlost větru, včetně větrných 
nárazů, větší než 5 m/s.  

 Representativní hodnoty teploty, rychlosti větru a jeho směru a relativní vlhkosti v době 
měření se musí zaznamenat.  

1.2.3 Hluk pozadí 
 Jakákoliv hluková špička, která není ve vztahu k obecné charakteristice hluku vozidla, 

se musí při odečtech ignorovat.  
 Hluk pozadí se měří po dobu 10 s těsně před a po sérii měření hluku vozidla. Měřit se 

musí stejným mikrofonem a na stejném místě mikrofonu užívaném při zkoušce vozidla. 
Uvádí se nejvyšší naměřená hodnota hladiny akustického tlaku, váženého křivkou A. 

 Hluk pozadí (včetně hluku větru) musí být nejméně 10 dB(A) pod hladinou akustického 
tlaku A emitovanou vozidlem při jeho zkoušce. Pokud je rozdíl mezi hladinou hluku 
pozadí a měřenou hladinou hluku vozidla v hodnotách mezi 10 dB(A) a 15 dB(A), je pro 
výpočet výsledku měření užita korekce, který se odečítá od hodnoty naměřené na 
zvukoměrném přístroji podle tabulky 1 
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Rozdíl mezi hlukem pozadí a měřenou 
hladinou akustického tlaku vozidla 10 11 12 13 14 ≥15 

Korekce v dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 

 
1.3 Postup měření 
1.3.1 Umístění mikrofonu 

Mikrofon se umístí ve vzdálenosti 7,5 m ± 0,2 m od referenční přímky dráhy CC a čáře 
mikrofonu PP´ kolmo na referenční přímku CC´ na zkušební dráze (viz příloha 4 - 
obr. 1)  
Mikrofon musí být umístěn 1,2 m ± 0,1 m nad povrchem země. Referenční směrování 
pro podmínky měření volného pole (viz IEC 61672-1:2002) musí být horizontální a 
musí být směrována kolmo na dráhu vozidla po přímce CC´. 

1.3.2 Podmínky pro vozidlo 
1.3.2.1 Obecné podmínky 

Pro splnění podmínek tohoto předpisu musí být vozidlo pro schvalovací zkoušku 
vybráno výrobcem po dohodě se schvalovací zkušebnou a být reprezentantem typu, 
jež má být uveden na trh. 

Motocykl musí být ve stavu dodávaném jeho výrobcem. 

Před měřením se motocykl uvede na normální pracovní teploty.  

Pokud je motocykl vybaven ventilátory s automatickým zapínáním, nesmí se do tohoto 
systému v průběhu měření zasahovat. U motocyklů s více než jedním hnacím kolem se 
užije pouze pohon, určený pro obvyklý silniční provoz.  

13.2.2 Hmotnost vozidla při zkoušce 
 Měří se na vozidle s dále uvedenou zkušební hmotností mt, vyjádřenou v kg, která je 

stanovena takto: 
mt = mkerb + 75 ±5 kg 

 (75 ±5 kg se rovná hmotnosti řidiče a přístrojového vybavení) 
1.3.2.3 Volba a podmínky pro pneumatiky 
 Pneumatiky musí být vhodné pro motocykl a musí být nahuštěny na tlak, doporučovaný 

výrobcem motocyklu pro danou zkušební hmotnost vozidla.  
 Pneumatiky zvolí výrobce vozidla a musí odpovídat jednomu z rozměrů a typů, 

stanovených pro toto vozidlo výrobcem vozidla. Minimální hloubka dezénu musí být 
80% plné hloubky dezénu.  

1.3.3 Provozní podmínky 
1.3.3.1 Obecné provozní podmínky 
 Dráha střední roviny vozidla musí v průběhu zkoušky co nejtěsněji sledovat přímku 

CC´ od nájezdu na čáru AA´ až do doby, kdy záď vozidla opouští čáru BB´ (viz přílohu 
4, obr. 1). 
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1.3.3.1.1 pro zkoušku s plně otevřeným akcelerátorem přijíždí motocykl k přímce AA’ ustálenou 
nájezdovou rychlostí. Když předek motocyklu dosáhne k přímce AA’, otevře se 
akcelerátor plně tak rychle, jak je prakticky proveditelné, v plně otevřené poloze se drží 
do doby, než záď motocyklu překročí přímku BB´. Pak musí být akcelerátor vrácen tak 
rychle, jak je proveditelné, do polohy volnoběhu. 

 Pokud není stanoveno jinak, může výrobce žádat užití předzrychlování s plně 
otevřeným akcelerátorem k tomu, aby bylo dosahováno mezi čarami AA´ a BB´ 
stabilního zrychlení.   

 Zkouška s předzrychlením postupuje stejně, jako je popsáno výše, s tou výjimkou, že 
se akcelerátor uvede do polohy plného otevření dříve, než vozidlo dosáhne čáru AA´, 
jmenovitě když je čelo vozidla ještě ve vzdálenosti lPA od čáry AA´ - tj ve vzdálenosti 
předzrychlovací délky.  

 Nájezdová rychlost musí být volena tak, aby aby vozidlo dosáhlo předepsanou 
zkušební rychlost vtest když jeho předek překračuje přímku PP´. 

1.3.3.1.2 Při zkouškách za ustálené rychlosti se akcelerátor udržuje v poloze zachování 
ustálené rychlosti mezi čarami AA´ a BB´.  

1.3.3.2 Provozní podmínky pro vozidla s PMR ≤ 25 
 Vozidlo se zkouší postupem za zrychlení s plně otevřeným akcelerátorem při níže 

uvedených ustanoveních: 
a) Zkušební rychlost musí být vtest = 40 ±1 km/h. 
b)  Když záď vozidla opouští čáru BB´, nesmí rychlost vozidla překračovat 75% 

maximální rychlosti vozidla podle definice v odstavci 2.10 tohoto předpisu, aniž by 
otáčky motoru přesáhly jmenovité otáčky motoru.   

 Převod pro tuto zkoušku se volí dále uvedenou opakovanou cestou:  
 Začínající rychlostí při zkoušce je výše uvedená rychlost. Zkušební rychlost se snižuje 

krokem 10% z vtest (tj. 4 km/h) v případě, kdy výstupní rychlost vBB' překračuje 75% vmax, 
nebo v případě, kdy otáčky motoru překračují jmenovité otáčky motoru S na čáře BB´. 
Zvolený převodový stupeň musí být nejnižší, aniž by byly překročeny jmenovité otáčky 
motoru S při zkoušce. Konečné podmínky pro zkoušku jsou dány nejnižším 
převodovým stupněm při nejvyšší možné zkušební rychlosti bez překročení buď 75%  

vmax nebo jmenovitých otáček S na čáře BB´. 
 Pro úsporu zkušební doby může výrobce zajistit informace z opakovaného postupu pro 

volbu převodu podle výše uvedeného postupu.  
 Diagram postupu zkoušky neuveden v doplňku 1 k této příloze.  
1.3.3.3 Provozní podmínky pro vozidla s PMR > 25 
 Vozidlo se zkouší postupem za zrychlení s plně otevřeným akcelerátorem a při 

ustálené rychlosti.  
1.3.3.3.1 Zkouška při akceleraci s plně otevřeným akcelerátorem 
 Pro zkoušky s plně otevřeným akcelerátorem jsou stanoveny jak zkušební rychlost, tak 

i střední zrychlení na zkušební dráze.  
 Zrychlení se neměří přímo, ale vypočítávají se měření rychlosti vozidla podle popisu 

níže v odstavci 1.4. 
1.3.3.3.1.1 Rychlost při zkoušce 
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 Rychlost při zkoušce vtest musí být: 
 40 ±1 km/h pro vozidla s PMR ≤ 50; a 
 50 ±1 km/h pro vozidla s PMR > 50. 
 Pokud při daném převodu výstupní rychlost vBB' překročí 75% maximální rychlosti 

vozidla vmax ,sníží se rychlost při zkoušce na tento převod postupně v krocích 10% z vtest 

(tj. 4 km/h nebo 5 km/h) do doby, kdy výstupní rychlost vBB' je pod 75% z vmax. 
1.3.3.3.1.2 Referenční zrychlení a cílové zrychlení. 
 V průběhu zkoušky se zrychlením při plně otevřeném akcelerátoru musí vozidlo 

dosáhnout referenční zrychlení awot ref , definované jako: 
 awot ref = 2.47 * log(PMR) - 2.52 pro vozidla s PMR ≤ 50; and 
 awot ref = 3.33 * log(PMR) - 4.16 pro vozidla s PMR > 50 
 Výsledky těchto zkoušek se zrychlením při plně otevřeném akcelerátoru se užijí 

společně výsledky zkoušek s ustálenou rychlostí k aproximaci akcelerace s částečným 
zatížením, typickým pro městský provoz. Odpovídající cílové zrychlení aurban je 
definováno jako: 

 aurban = 1.37 * log(PMR) - 1.08 pro vozidla s PMR ≤ 50; a 
 aurban = 1.28 * log(PMR) - 1.19 pro vozidla s PMR > 50. 
1.3.3.3.1.3 Volba převodového stupně. 
 Je na odpovědnosti výrobce, aby stanovil správný způsob zkoušení pro získání 

požadované rychlosti a zrychlení při zkoušce. 
1.3.3.3.1.3.1 Vozidla s ručně ovládanou převodovkou, s automatickou převodovkou nebo se 

spojitě proměnným převodovým poměrem (CVT) se zkoušejí se zamčenými převody. 
 Volba převodů pro zkoušku závisí na vztahu specifického zrychlení při plně otevřeném 

akcelerátoru ke vztahu s referenčním zrychlením awot,ref , požadovaným pro zkoušku se 
zrychlením při plně otevřeném akcelerátoru podle výše uvedeného odstavce 
1.3.3.3.1.2.  

 Pro volbu převodového stupně jsou možné dále uvedené podmínky: 
a)  pokud jsou dva převodové stupně, které umožňují zrychlení v pásmu tolerance 

±10% od referenčního zrychlení awot,ref, užije se při zkoušce převod nejbližší 
k referenčnímu zrychlení a jako takový se označí ve zkušebním protokolu; 

b)  pokud jen jeden převodový stupeň umožňuje zrychlení v pásmu tolerance ±10% 
od referenčního zrychlení awot,ref, užije se při zkoušce tento převod; 

c)  pokud žádný převodový stupeň neumožňuje zrychlení v pásmu tolerance ±10% od 
referenčního zrychlení awot,ref, zkouší se ne dva převodové stupně (i) a (i+1) zvolené 
tak, že převod (i) umožňuje zrychlení vyšší a převod (i+1) umožňuje zrychlení 
nižší, než je referenční zrychlení awot,ref. 

 Pokud jsou na některý převodový stupeň překročeny jmenovité otáčky motoru před 
přechodem opuštěním čáry BB´, musí se užít nejbližší vyšší převodový stupeň.  

 Pokud má vozidlo více než jeden převodový stupeň, první převodový stupeň se 
nepoužije. Pokud je možno dosáhnout awot,ref pouze na prvý převodový stupeň, musí se 
použít druhý převodový stupeň. 

1.3.3.3.1.3.2 Vozidla s automatickou převodovou skříní, s adaptivními převody nebo s převody 
s proměnnými převodovými poměry, se zkouší s neblokovanými převody 
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 Při plně automatickém provozu se musí užít polohy převodového voliče  
 Zkouška může zahrnovat změnu převodového stupně na nižší převodový stupeň a na 

vyšší zrychlení. Přípustná není změna převodového stupně na vyšší stupeň a nižší 
zrychlení. Jakékoliv změně řazení na převodový stupeň, který není typicky užíván ve 
specifických podmínkách městského provozu je třeba zabránit.  

 Proto je povoleno zajistit a použít elektronické nebo mechanické zařízení, včetně 
alternativních poloh voliče převodů, aby se zabránilo přeřazení na nižší převodový 
stupeň, který není typicky užíván ve specifických podmínkách městského provozu je 
třeba zabránit. Pokud jsou taková zařízení užita, nemá se užívat předzrychlování. 
Funkčnost tohoto zařízení musí být popsána v dokumentaci.  

1.3.3.3.2 Zkouška při ustálené rychlosti 
 Při zkouškách s ustálenou rychlostí musí být převodové stupně nebo polohy voliče 

řazení a zkušební rychlosti identické s řazením, polohou a rychlostmi užitými při dříve 
prováděných zkouškách se zrychlením při plně otevřeném akcelerátoru  

1.4.  Zpracování dat a jejich uvádění 
1.4.1 Všeobecně 
 Na každé straně vozidla, na každý převodový stupeň a při každých zkušebních 

podmínkách se musí měřit nejméně třikrát. 
 Pro obě polohy mikrofonu se maximální hladina akustického tlaku (A) L indikovaná při 

každém průjezdu vozidla mezi čarami AA´ a BB´ (viz přílohu 4, obr.1) sníží o 1 dB(A), 
aby se vzala v úvahu nepřesnost měření, a matematicky se zaokrouhlí na nejbližší 
desetinnou hodnotu (tj. XX,X). Pokud je zjištěna zvuková špička evidentně 
nesouvisející s obecným průběhem hladiny akustického tlaku, takové měření se 
nebere v úvahu.  

 Pro každou zkušební podmínku se pro výpočet příslušných dílčích nebo konečných 
výsledků užijí první tři po sobě jdoucí platné výsledky měření v mezích 2,0 dB(A), 
umožňující vypuštění neplatných výsledků.    

 Výsledky měření rychlosti na AA´ (vAA'), BB' (vBB'), a PP' (vPP') se matematicky zaokrouhlí 
na nejbližší první desetinnou hodnotu (tj. XX,X) a zaznamenají se pro pozdější výpočty.  

1.4.2 Výpočet zrychlení 
 Veškerá zrychlení se vyčíslí z jednotlivých rychlostí vozidla na zkušební dráze. 

V závislosti na druhu převodů se jak je uvedeno níže vyčíslí zrychlení buď z rychlostí 
mezi čarami AA´ a BB´ nebo mezi čarami PP´ a BB´  

 Způsob užitého výpočtu zrychlení musí být uveden ve zkušebním protokolu.  
 Ve všech dále uvedených případech se zrychlení vyčísluje mezi čarami AA´ a BB´ 

podle ustanovení níže uvedeného odstavce 1.4.2.1.  
a)  vozidlo je vybaveno manuálně ovládanou převodovkou; 
b)  vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou nebo převodem se spojitě proměnným 

převodovým poměrem (CVT), ale je zkoušeno s blokovaným převodem;  
c)  vozidlo je vybaveno automatickou převodovkou nebo adaptivní převodovkou nebo 

převodem se spojitě proměnným převodovým poměrem a je zkoušeno 
s neblokovaným převodem a jsou užita elektronická nebo mechanická zařízení včetně 
poloh alternativního voliče převodů pro zabránění řazení na nižší stupeň, který není 
obvykle užíván při stanovených podmínkách v městském provozu. 
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 Ve všech ostatních případech se zrychlení vyčíslí z rycglotí na čarách PP´ a BB´ podle 
údaje v níže uvedeném odstavci 1.4.2.2. 

1.4.2.1 Výpočet zrychlení mezi čarami AA' a BB' 
 Zrychlení se vyčíslí z měření rychlosti vozidla na čarách AA' a BB': 

awot,(i),j = ((vBB',j / 3.6)² - (vAA',j / 3.6)²) / (2 * (20 + lref)) 
 Kde: 
 index "(i)" se vztahuje na užitý převodový stupeň a index "j" na číslo jednotlivého 

měření. Rychlosti jsou vyjádřeny v jednotkách km/h a výsledné zrychlení má jednotku 
m/s2.   

 lref  je buď délka vozidla nebo 2 m, volitelně podle výrobce vozidla , schvalovacího 
orgánu a technické organizace.  

1.4.2.2 Výpočet zrychlení mezi čarami PP' a BB' 
 Zrychlení se vyčíslí z měření rychlosti vozidla na čarách PP' a BB': 

awot,(i),j = ((vBB',j / 3.6)² - (vPP',j / 3.6)²) / (2 * (10 + lref)) 
 Kde: 
 index "(i)" se vztahuje na užitý převodový stupeň a index "j" na číslo jednotlivého 

měření. Rychlosti jsou vyjádřeny v jednotkách km/h a výsledné zrychlení má jednotku 
m/s2.   

 lref  je buď délka vozidla nebo 2 m, volitelně podle výrobce vozidla , schvalovacího 
orgánu a technické organizace.  

 Předakcelerace se nesmí použít.  
1.4.2.3 Výpočet střední hodnoty z měření 
 Z vyčíslených zrychlení ze tří platných jízd se matematicky vypočte aritmetická střední 

hodnota, která udává zrychlení pro dané podmínky měření.  
awot,(i) = (1 / 3) * (awot,(i),1 + awot,(i),2 + awot,(i),3) 

 Střední hodnota zrychlení awot,(i) se matematicky zaokrouhlí na nejbližší druhé desetinné 
místo (tj. XX,XX) a zaznamená se pro další použití.  

1.4.3 Výpočet váhového faktoru převodu 
 Váhový faktor převodu k se užívá pouze v případě zkoušky na dva převodové stupně 

pro kombinování výsledků z obou převodů na jediný výsledek.  
 Váhový faktor převodu je bezrozměrná hodnota, definovaná takto: 

k = (awot,ref - awot,(i+1)) / (awot(i) - awot,(i+1)) 
1.4.4 Výpočet dílčího výkonového faktoru 
 Dílčí výkonový faktor kp je bezrozměrná hodnota pro kombinaci výsledku ze zkoušky 

zrychlením s plně otevřeným akcelerátorem s výsledkem zkoušky při ustálené 
rychlosti. 

1.4.4.1 Pro vozidla zkoušená na dva převodové stupně je dílčí výkonový faktor definován jako  
kp = 1 - (aurban / awot,ref). 

1.4.4.2 Pro vozidla zkoušená na jediný převodový stupeň je dílčí výkonový faktor definován 
jako  

kp = 1 - (aurban / awot,(i)) 
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 Pokud je awot,(i) rovno nebo menší než aurban, stanoví se kp rovké nule. 
1.4.5 Zpracování měření akustického tlaku. 
 Pro dané zkušební podmínky se ze tří jednotlivých výsledků na každé straně vozidla 

vyčíslí samostatně střední aritmetická hodnota  
Lmode,(i),side = (1 / 3) * (Lmode,(i),side,1 + Lmode,(i),side,2 + Lmode,(i),side,3) 

 kde se index „mode“ vztahuje ke zkušebnímu módu (zrychlení při plně otevřeném 
akcelerátoru nebo ustálená rychlost), „(i)“se vztahuje na převodový stupeň a „side“ se 
vztahuje na polohu mikrofonu (vlevo a vpravo).   

 Vyšší z obou středních hodnot se matematicky zaokrouhlí na nejbližší první desetinné 
číslo (tj. XX,X) a zaznamená se pro další výpočet  

Lmode,(i) = MAX (Lmode,(i),left ; Lmode,(i),right) 
1.4.6 Výpočet konečného výsledku zkoušky 
1.4.6.1 Vozidla s PMR ≤ 25 
 Vozidla s PMR nepřesahujícím 25 se zkoušejí při jediném převodovém stupni nebo 

poloze rychlostního selektoru a pouze při plném otevření akcelerátoru. Konečným 
výsledkem zkoušky je hladina akustického tlaku Lwot,(i) , matematicky zaokrouhlená na 
nejbližší první desetinné číslo (tj. XX,X). 

1.4.6.2 Vozidla s PMR > 25 
 Pokud bylo vozidlo zkoušeno na dva převodové stupně, užije se pro výpočet výsledku 

zkoušky se zrychlením na plně otevřený akcelerátor a zkoušky při ustálené rychlosti 
váhový faktor převodu:  

Lwot = Lwot (i+1) + k * (Lwot,(i) - Lwot,(i+1)) 
Lcrs = Lcrs (i+1) + k * (Lcrs,(i) - Lcrs,(i+1)) 

 Pokud bylo vozidlo zkoušeno na jediný převodový stupeň nebo při jediné poloze 
selektoru, není žádné další vážení potřebné: 

Lwot = Lwot,(i) 

Lcrs = Lcrs,(i) 

 Hladina akustického tlaku Lurban , vyjadřující mešstsk ý provoz, se konečně vypočte 
s užitím dílčího výkonového faktoru kp: 

Lurban = Lwot - kp * (Lwot - Lcrs) 
 Veškeré hladiny akustického tlaku se matematicky zaokrouhlí na první desetinné číslo 

(tj. XX,X). 
2.  Hluk stojícího motocyklu (podmínky měření a postup zkoušení vozidla v provozu).  
2.1 Hladina akustického tlaku v bezprostřední blízkosti motocyklu.  
 Pro zjednodušení pozdějších zkoušek motocyklů v provozu se musí také změřit hladina 

akustického tlaku v bezprostřední blízkosti výstupní trubky výfukového systému ve 
shodě s dále uvedenými požadavky, výsledky tohoto měření se uvedou do formuláře 
podle přílohy 1.   

2.2 Měřící přístroje 
Užije se přesný zvukoměr podle definice v odstavci 1.1.1. 

2.3 Podmínky měření 
2.3.1 Podmínky na motocyklu 
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V průběhu měření je řazení převodovky v neutrálu a spojka je spojená nebo je u 
automatické převodovky v parkovací poloze a případná parkovací brzda je zatažena.  
Případné klimatizační zařízení se vypne. 
Pokud je motocykl vybaven ventilátorem (ventilátory) s automatickým zapínáním, 
nesmí se do tohoto systému v průběhu měření hladiny akustického tlaku zasahovat. 
Kryt motoru nebo prostor motoru musí být uzavřeny.  
Před zahájením měření se motor motocyklu ohřeje na svou obvyklou pracovní teplotu 
podle údaje výrobce.  
V případě dvoukolového motorového vozidla bez neutrálu, se měří s hnacím kolem 
motocyklu zdviženým od vozovky tak, aby se kolo mohlo volně otáčet.  
Pokud je třeba zdvihnout dvoukolové motorové vozidlo pro zkoušku od země, je třeba 
polohu mikrofonu nastavit tak, aby bylo dosaženo referenčního bodu od vyústky výfuku 
viz. obr. 1 pro umístění referenčního bodu  

2.3.2 Místo měření 
Vhodné místo měření musí být venku a skládat se z rovného betonu, hustého asfaltu 
bez znatelného stupně pórovitosti nebo podobně tvrdého materiálu, je prostá sněhu, 
trávy, volné zeminy, popelu nebo jiného zvuk pohlcujícího materiálu. Místem měření 
musí otevřený prostor.který nemá do 3 metrů od mikrofonu a od kteréhokoliv místa na vozidle 
velké odrazivé povrchy jako jsou parkující vozidla budovy, bilbordy, stromy, křoviny, souběžné 
stěny, osoby a pod. Jako alternativa k měření ve volném prostoru lze použít semi-anechoickou 
komoru. Taková komora musí splňovat výše uvedené požadavky. Tyto požadavky jsou splněny, 
pokud do vzdálenosti 3 m zkušební zařízení splňuje výše uvedená kritéria a pokud má mezní 
frekvenci pod:   
a)  třetino-oktávovým pásmem pod nejnižší základní frekvencí motoru při podmínkách 

zkoušky; 
b) 100 Hz. 2/ 

2.3.3.  Různé 
 Odečty na zvukoměrném přístroji, zaviněné hlukem okolí a vlivem větru, musí být 

nejméně o 10 dB(A) nižší, než hladiny akustického tlaku, které mají být měřené. Na 
mikrofonu lze použít vhodné kryty proti větru za předpokladu, že je vzat v úvahu jejich 
vliv na citlivost mikrofonu.  

 Zkoušku nelze provádět, pokud je v domě probíhajícího měřen rychlost větru včetně 
větrných nárazů větší než 5 m/s. 

2.4 Postup měření 
2.4.1 Umístění mikrofonu (viz dodatek 2) 
 Mikrofon se umístí ve vzdálenosti 0.5 ±0.01 m od referenčního bodu výfukového 

potrubí podle definice v obr. 1 a pod úhlem 45 ±5° vůči vertikální rovině ležící v ose 
výdechu výfukových plynů z vyústky. Mikrofon se umístí ve výšce referenčního bodu, 
ne ale níže než 0,2 m nad povrchem vozovky. Referenční osa mikrofonu musí ležet 
v rovině rovnoběžné s povrchem vozovky a musí být nasměrována na referenční bod 
výústky výfukového potrubí.  

 
2/ Hlukové vlastnosti vnitřních prostorů jsou stanoveny pojmem mezní frekvence (Hz). Ta je kmitočtem, nad kterým lze 
místnost považovat za semi-anechoický prostor. 
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 Referenčním bodem je nejvyšší bod,splňující dále uvedené podmínky: 
a)  referenční bod musí být na konci výfukového potrubí, 
b)  referenční bod musí ležet ve vertikální rovině procházející středem vyústky 

výfukového potrubí a osou výtoku plynů z vyústky výfukového potrubí.  
 Pokud má vozidla dvě nebo více vyústek, vzájemně vzdálených od sebe méně 
než nebo rovno 0,3 m a napojených na jediný tlumič, měří se jen jednou. Mikrofon se 
umístí vůči výústce nejvzdálenější od střední roviny vozidla, nebo tam, kde taková 
vyústka neexistuje, od vyústky, která je nejvýše nad vozovkou. Měření vzdálenosti 
0,3 m se provede v rovině kolmé na směr toku výfukových plynů. 

Pokud má vozidla dvě nebo více vyústek, vzájemně vzdálených od sebe méně než 
nebo rovno 0,3 m a napojených na oddělené tlumiče, měří se jen jednou. Mikrofon se 
umístí vůči výústce nejvzdálenější od střední roviny vozidla, nebo tam, kde taková 
vyústka neexistuje, od vyústky, která je nejvýše nad vozovkou. 

              U vozidel, která mají vyústky vzájemně vzdálenější než 0,3 m, měří se jednotlivě u 
každé vyústky, jako kdyby byla jediná, a zaznamená se nejvyšší z měřených hladin 
akustického tlaku. Pro účely kontroly na silnici se může referenční bod přesunout na 
vnější stranu karosérie vozidla.  
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Obr.1  
Referenční bod 

 

T nárys 

S bokorys 

 

1 referenční bod 

2 povrch vozovky 
A vystředěné 
potrubí 

B Dolů ohnuté 
potrubí 
C přímé potrubí 

D vertikální potrubí 

Obr. 1 – Referenční bod 
 

2.4.2 Provozní podmínky 
2.4.2.1 Cílové otáčky motoru 

Cílové otáčky motoru jsou definovány jako: 
75% z S u vozidel s S ≤ 5,000 1/min, a 
50% z S u vozidel s S > 5,000 1/min. 
U vozidel, u kterých nelze dosáhnout ve zkoušce stojícího vozidla výše definované 
cílové otáčky motoru, užije se místo cílových otáček motoru 95% dosažitelných otáček 
motoru při zkoušce stojícího vozidla.  

2.4.2.2 Postup zkoušky 
 Otáčky motoru se postupně zvyšují z volnoběhu až na cílové otáčky motoru a na nich 

se udržují ustálené v toleranci ±5%. Pak se akcelerátor rychle uzavře a otáčky motoru 
se nechají klesnou na otáčky volnoběžné.Hladina akustického tlaku se měří v době od 
nejméně 1s  ustálených otáček motoru a po celou dobu poklesu otáček Za výsledek 
měření se považuje maximální naměřená hladina akustického tlaku.  

 Měření se považuje za platné pouze tehdy, pokud se otáčky motoru neodchylovaly od 
cílových otáček o více, než je stanovená tolerance ±5% po dobu delší než 1 s. 

2.4.3 Vícemódový výfukový systém 
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 Vozidla vybavená více módy, musí se ručně seřiditelný výfukový systém zkoušet ve 
všech módech.  

2.5 Výsledky  
2.5.1 Osvědčení podle přílohy 1 musí uvádět veškeré odpovídající údaje a jmenovitě data 

užitá při měření hluku stojícího motocyklu.  
2.5.2 Měří se při výše předepsané poloze (polohách) mikrofonu. Zaznamená se maximální 

hodnota hladiny akustického tlaku (A) naměřená v průběhu zkoušky, zaznamená se 
jeden řád za desetinnou tečkou (tj. 92,45 se uvede jako 92,5, zatím co 92,44 se 
zaznamená jako 92,4).  

 Zkouška se opakuje do doby, kdy jsou u každé vyústky po sobě získána tři měření 
v rozsahu 2,0 dB(A). 

2.5.3 Výsledkem u příslušné vyústky je aritmetická střední hodnota ze tří platných měření, 
matematicky zaokrouhlená na nejbližší celé číslo (tj. 92,5 se zaznamená jako 93, zatím 
co 92,4 se zaznamená jako 92). 

2.5.4 U vozidel vybavených více výfukovými výústkami se zaznamená hladina akustického 
tlaku zjištěná u výústky, u které je zjištěna nejvyšší aritmetická střední hodnota 
z naměřených hladin akustického tlaku.  

2.5.5 U vozidel vybavených více-módovým výfukovým systémem s ručním ovládáním 
výfukového módu se zaznamená hladina akustického tlaku u módu, u kterého je 
zjištěna nejvyšší aritmetická střední hodnota z naměřených hladin akustického tlaku.  

3.  Hluk motocyklu za jízdy (zaznamenávané údaje pro usnadnění zkoušení vozidla 
v provozu). 

3.1.  Postup zkoušky pro vyhovění v provozu může stanovit smluvní strana, přičemž užije 
jakékoliv rozdíly vůči podmínkám zkoušky při schválení typu.  

3.2 Aby se usnadnila zkouška vyhovění motocyklů v provozu, uvádějí se dále uvedené 
informace pro měření hladin akustického tlaku podle odstavce 1 přílohy 3 pro 
motocykly za jízdy k použití jako referenční údaje pro zkoušení v provozu. 

a)  převodový stupeň (i) nebo u vozidel zkoušených s nezamčenými převodovými stupni 
poloha selektoru řazení, zvolená při zkoušce; 

b) délka předakcelerace lPA v m; 
c) střední rychlost vozidla v km/h na počátku zkoušky při plně otevřeném akcelerátoru při 

převodovém stupni (i), a  
d) hladina akustického tlaku Lwot,(i) v dB(A) při zkoušce s plně otevřeným akcelerátorem při 

stupni (i), definovaná jako maximum ze dvou samostatných hodnot aritmetických 
středů jednotlivých měření na každé straně vozidla.  

3.3 Referenční údaje vyhovění vozidla v provozu musí být uvedena v e formuláři 
osvědčení podle přílohy 1.  
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DIAGRAM PRO POSTUP ZKOUŠKY U ZKOUŠKY VOZIDLA ZA JÍZDY U VOZIDLA  
 
 

kategorie L3 s PMR ≤ 25 
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PŘÍLOHA 3 – DODATEK 1  
UMÍSTĚNÍ MIKROFONŮ PRO ZKOUŠKU HLUKU STOJÍCÍHO MOTOCYKLU  

Pokud není uvedeno jinak, rozměry v metrech 
 

Pokud není uvedeno jinak, rozměry v metrech 
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PŘÍLOHA 4 
USPOŘÁDÁNÍ ZKUŠEBNÍ DRÁHY 

 
Obrázek  1: Uspořádání zkušební dráhy s rozměry v metrech 

 

 

 

Legenda 

 
Minimální plocha pokrytá zkušebním povrchem, tj. zkušební plocha 

 Umístění mikrofonů (výška 1,2m) 
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PŘÍLOHA 5 
VÝFUKOVÝ NEBO TLUMICÍ SYSTÉM S VLÁKNITÝMI MATERIÁLY 

1. Vláknitý absorpční materiál musí být bez azbestu a může být použit v konstrukci 
tlumiče pouze v případě, že vhodné zařízení zajistí, aby vláknitý absorpční materiál 
zůstal na určeném místě po celou dobu, po kterou je tlumič používán a výfukový nebo 
po kterou tlumící systém splňuje požadavky kteréhokoliv z odstavců 1.1, 1.2, 1.3 nebo 
1.4. níže.  

1.1.   Po odstranění vláknitého materiálu musí hladina zvuku splňovat požadavky přílohy 3 a   
              limity pro hladinu zvuku dle přílohy 4. 
1.2.  Vláknitý materiál nemá být umístěn v těch částech tlumiče, kterými procházejí výfukové 

plyny a musí plnit následující požadavky: 
1.2.1. Materiál se po dobu čtyř hodin vyhřeje v peci na teplotu 650 + 5oC, aniž by se zmenšila 

délka, průměr nebo hustota vláken. 
1.2.2. Po jednohodinovém vyhřátí v peci na 650 + 5oC musí při měření dle ISO Standartu 

2599:2000 zůstat 98% materiálu v sítu se jmenovitým rozměrem otvorů 250 µm dle 
ISO Standartu 3310/1:1990, 

1.2.3. Ztráta hmotnosti materiálu nesmí překročit 10.5% po namočení materiálu na dobu 
24 hodin a při 90 + 5oC do syntetického kondensátu dále uvedeného složení 1/: 
jednonormální kyselina bromovodíková (HBr): 10 ml 
jednonormální kyselina sírová (H2 SO4) :  10 ml 
destilovanou vodou doplnit do    1000 ml. 

1.3. Před tím, než je systém zkoušen dle přílohy 3, musí být uveden do obvyklého stavu 
užívání na silnici jedním z následujících záběhových postupů:  

1.3.1. Záběh průběžným silničním provozem 
1.3.1.1. Dle tříd motocyklů je minimální ujetá vzdálenost při záběhu: 

 Třída motocyklu dle indexu poměru výkon 
k hmotnosti (PMR)  

Vzdálenost (km)  

 Třída I < 25  4000  

 Třída II > 25 < 50  6000  

 Třída III > 50  8000  

*** 
1.3.1.2. 50 + 10% tohoto záběhového cyklu tvoří městský provoz a zbytek dálkové jízdy za 

vysoké rychlosti; průběžný silniční provoz může být nahrazen odpovídajícím 
programem na měřící dráze. 

1.3.1.3. Oba rychlostní režimy musí být prostřídány nejméně šestkrát. 
1.3.1.4. Úplný zkušební program musí zahrnovat nejméně 10 přestávek trvajících nejméně tři 

hodiny k tomu, aby se napodobily účinky ochlazování a kondenzace. 

 

1/ Před vážením musí být materiál omyt v destilované vodě a po dobu jedné hodiny sušen při 105oC. 
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1.3.2.  Záběh pulsováním 
1.3.2.1. Výfukový systém nebo jeho části se namontují na motocykl nebo na motor. V prvém 

případě se motocykl postaví na válcový dynamometr. 
Na výustku výfukového systému se připojí zkušební aparatura, jejíž podrobné schéma 
je nakresleno v obr.1. Jakákoliv jiná aparatura, zajišťující shodné výsledky, je 
přípustná. 

1.3.2.2. Zkušební aparatura musí být nastavena tak, aby průtok výfukových plynů byl 2500 krát 
střídavě přerušován a obnovován rychle působícím ventilem. 

1.3.2.3. Ventil musí otevřít, když protitlak, měřený nejméně 100 mm od vstupní příruby po 
směru průtoku výfukových plynů, dosáhne hodnoty mezi 0,35 a 0,40 kPa. Pokud 
taková hodnota není pro vlastnosti motoru dosažitelná, musí ventil otevírat po dosažení 
protitlaku plynů na úrovni 90% maxima, které lze naměřit před zastavením motoru. 
Musí uzavírat, když se tento tlak neliší o více než 10% od stabilizované hodnoty při 
otevřeném ventilu. 

1.3.2.4. Časově zpožděný spínač se nastaví na doby průtoku výfukového plynu, stanovené dle 
požadavků odstavce 1.3.2.3. 

1.3.2.5. Otáčky motoru musí být rovné 75% otáček (S), při kterých motor má maximální výkon. 
1.3.2.6. Výkon měřený dynamometrem musí činit 50% výkonu při plném otevření přívodu paliva 

a při 75% otáček motoru (S). 
1.3.2.7. Při zkoušce musí být uzavřeny všechny odvodňovací otvory. 
1.3.2.8. Celá zkouška musí být ukončena v průběhu 48 hodin. V případě potřeby se po každé 

hodině připustí ochlazovací čas. 
1.3.3. Záběh na zkušebním stavu 
1.3.3.1. Výfukový nebo tlumicí systém se namontuje na motor, který je představitelem typu, 

montovaného do motocyklu pro který je výfukový systém konstruován a připojí se na 
dynamometr. 

1.3.3.2. Záběh sestává pro každou třídu motocyklu, pro kterou byl výfukový systém 
zkonstruován, z určeného počtu cyklů na zkušebním stavu. Počet cyklů pro jednotlivou 
třídu motocyklu je: 

 Třída motocyklu dle indexu poměru výkon 
k hmotnosti (PMR)  

Počet cyklů  

 Třída I < 25  6  

 Třída II > 25 < 50  9  

 Třída III > 50  12  

 
1.3.3.3. Za každým cyklem na zkušebním stavu následuje nejméně šestihodinová přestávka, 

aby byly napodobeny vlivy ochlazení a kondensace. 
1.3.3.4. Každý cyklus na zkušebním stavu sestává ze šesti period. Podmínky pro motor a trvání 

každé periody činí: 
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  Trvání periody v minutách 

Perioda Podmínky PMR < 50 PMR > 50 

 1 volnoběh 6 6 

 2  25% zatížení při  75% S 40 50 

 3  50% zatížení při  75% S 40 50 

 4 100% zatížení při  75% S 30 10 

 5  50% zatížení při 100% S 12 12 

 6  25% zatížení při 100% S 22 22 

 Celková doba 2.5 hod 2.5 hod 

 
1.3.3.5. Na požadavek výrobce může být v průběhu tohoto záběhu motor a tlumič chlazen tak, 

aby nebyla překročena teplota, měřená v bodě 100 mm od výstupu výfukového plynu 
při jízdě motocyklu při rychlosti 110 km/h nebo 75%S při nejvyšším rychlostním stupni. 
Otáčky motoru a/nebo rychlost motocyklu se stanoví s přesností +3% . 

 



© Translation TÜV SÜD Czech  Předpis č. 41 – Příloha 5 

 

0414a0i0                                                       2021-10-19                                                                     37/41 

 

 

Obr.1 
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁBĚH PULSOVÁNÍM 

 
1. Vstupní příruba nebo objímka pro připojení za zkoušený výfukový systém 
2. Ručně ovládaný regulační ventil 
3. Kompenzační vzdušník s maximálním objemem 40 l a plnicí dobou ne menší než 1 s. 
4. Tlakový spínač, pracující v rozsahu 0,05 až 2,5 bar 
5. Časově zpožděný spínač 
6. Počítadlo impulsů 
7. Ventil s rychlou odezvou, jako je ventil výfukové brzdy o průměru 60 mm, ovládaný 

pneumatickým válcem, vyvozujícím sílu 120 N při 4 barech. Doba odezvy jak při otevírání, 
tak při zavírání, nesmí překročit 0,5 s 

8. Odvod výfukových plynů 
9. Ohebné potrubí 
10. Manometr 
 
1.4.  Výfukové plyny nejsou ve styku s vláknitými materiály a vláknité materiály nejsou pod 

vlivem kolísání tlaku. 
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PŘÍLOHA 6 
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HLADINY akustického tlaku (NOVÉ MOTOCYKLY) 

 

Třída motocyklu  Objem válců motoru (cc) dB(A)  

Prvá třída PMR ≤ 25 73 

Druhá třída 25 < PMR ≤ 50 74 

Třetí třída PMR > 50 77 * 

* Pro motocykly, zkoušené podle přílohy 3 pouze na druhý převodový stupeň se mezní 
hodnota zvyšuje o 1 dB(A) až do data podle odstavce 12.7. Údaje pro tato vozidla budou 
studovány  a při příštím rozšíření proběhne diskuse.  
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PŘÍLOHA 7  
DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ PRO EMISI ZVUKU (ASEP) 

1.  Oblast působnosti 
1.1.  Tato příloha se uplatní na vozidla kategorie L3 s PMR >50. 
1.2.  Vozidla s proměnnými převody nebo s automatickou převodovkou s neblokovatelnými 

převodovými poměry jsou z požadavků této přílohy vyjmuta; pokud výrobce vozidla 
zajistí schvalovací organizaci technické dokumenty pro zkoušku, které ukazují, že 
otáčky motoru vozidla na čáře BB´ nepřekračují ani nBB' + 0.05 * (S – nidle), ani 
neklesnou pod nBB' – 0.05 * (S – nidle) u kterékoliv zkoušky podmínky v rozsahu ASEP 
podle níže uvedeného odstavce 2.5, kde jsou nBB' střední otáčky motoru na čáře BB´ ze 
tří zkoušek s plným zrychlením podle odstavce 1 v příloze 3.  

2.  Doplňující požadavky na emisi zvuku 
2.1.  Měřící přístroje  
 Požadavky na měřicí vybavení jsou shodné s požadavky definovanými v odstavci 1.1 

v příloze 3 pro zkoušku motocyklu za jízdy.  
2.2 Akustické podmínky, meteorologické podmínky a hluk pozadí  
 Požadavky na akustické podmínky, meteorologické podmínky a hluk pozadí jsou 

shodné s požadavky definovanými v odstavci 1.2 v příloze 3 pro zkoušku motocyklu zy 
jízdy.  

2.3 Umístění mikrofonu a podmínky pro vozidlo 
 Požadavky na umístění mikrofonu a na podmínky pro vozidlo jsou shodné s požadavky 

definovanými v odstavcích 1.3.1 a 1.3.2 v příloze 3 pro zkoušku motocyklu za jízdy.  
2.4 Všeobecné provozní podmínky 
 Všeobecné požadavky na provozní podmínky jsou shodné s požadavky definovanými 

v odstavci 1.3.3.1 v příloze 3 pro zkoušku motocyklu za jízdy.  
2.5 Řídící rozsah ASEP 
 Požadavky této přílohy se uplatní u kteréhokoliv vozidla, provozovaného za dále 

uvedených omezení: 
a)  vAA' musí být nejméně 20 km/h 
b)  vBB' nesmí překročit 80 km/h 
c)  nAA' musí být nejméně 0.1 * (S – nidle) + nidle 
d)  nBB' nesmí překročit 0.85 * (S – nidle) + nidle pro PMR < 66 a  

3.4 * PMR-0.33 * (S – nidle) + nidle pro PMR > 66 
Poznámka: Pokud má vozidlo více než jeden rychlostní stupeň, prvý stupeň se neužije. 

2.6.  Mezní hodnoty ASEP 1/  
 Maximální hladiny akustického tlaku zaznamenané při průjezdu motocyklu zkušebním 

úsekem nesmí překročit:  
 Lwot,(i) + (0 * (nPP' – nwot,(i)) / 1,000) + 3 pro nPP' < nwot,(i) a 

 
1/ Pokud se zkoušky podle přílohy 3 tohoto EHK předpisu a zkoušky ASEP provádí na totožném vozidle v bezprostřední 
návaznosti, mohou se za souhlasu orgánu státní správy použít hodnoty Lwot(i) a nwot(i) z přílohy 3. V jiném případě se při kontrole 
dodržování těchto limitů musí hodnoty Lwot(i) a nwot(i) nově stanovit měřením, definovaným v odstavci 1 přílohy 3, avšak při použití 
téhož převodu (i) a tytéž pre-akcelerace, jako při typovém schválení.  
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 Lwot,(i) + (5 * (nPP' – nwot,(i)) / 1,000) + 3 pro nPP' ≥ nwot,(i) 

 Od data uvedeného v odstavci 12.7. (1.1.2017), nesmí maximální hladina akustického 
tlaku překročit:  

 Lwot,(i) + (1 * (nPP' – nwot,(i)) / 1,000) + 3 pro nPP' < nwot,(i) a 
 Lwot,(i) + (5 * (nPP' – nwot,(i)) / 1,000) + 3 pro nPP' ≥ nwot,(i) 

 kde Lwot,(i) a nPP' mají stejný význam jako uvádí odstavec 1 v příloze 3 a nwot,(i) se vztahuje 
k odpovídajícím otáčkám motoru v okamžiku, kdy předek vozidla překračuje přímku 
PP´. 

3.  Testování vyhovění mezi měřeními 
3.1 Všeobecně 
 Orgán státní správy i technická zkušebna mohou vyžadovat zkoušky potvrzující 

vyhovění motocyklu požadavkům výše uvedeného odstavce 2. Pro předejití 
zbytečnému pracovnímu zatížení se zkoušení omezí na referenční body definované 
níže v odstavci 3.2. a dvě doplňující provozní podmínky, jiné než referenční body, ale 
uvnitř kontrolního rozsahu ASEP. 

3.2 Referenční zkušební podmínky ASEP 

3.2.1 Postup zkoušky 
 Když předek vozidla dosáhne na čáru AA´otevře se naplno akcelerátor a podrží se tak 

do doby, kdy záď vozidla překročí čáru BB´. Akcelerátor se pak uzavře co možno 
nejrychleji do volnoběžné polohy. Lze použít předzrychlení, pokud se akcelerace za 
čarou AA´ opožďuje. Místo zahájení zrychlení se musí zaznamenat.   

3.2.2 Rychlost při zkoušce a volba převodového stupně.  
 Vozidlo se zkouší při všech dále uvedených provozních podmínkách: 

(i)  vPP' = 50 km/h 
Zvolený převodový stupeň (i) a předzychlení musí být stejné, jako byly užity při 
původní schvalovací zkoušce podle přílohy 3 tohoto předpisu.  

(ii)  vBB' odpovídající: 
nBB' = 0.85 * (S – nidle) + nidle pro PMR < 66; a  
nBB' = 3.4 * PMR-0.33 * (S – nidle) + nidle pro PMR > 66 
vBB' nesmí překročit 80 km/h. 
Zvolí se 2. převodový stupeň. Pokud požadavky na nBB' a vBB' splňuje 3. převodový 
stupeň, užije se 3. převodový stupeň. Pokud požadavky na nBB' a vBB', splňuje 4. 
převodový stupeň, užije se 4. převodový stupeň.  

3.2.3 Zpracování a presentace údajů 
 Použijí se požadavky odstavce 1.4 přílohy 3.  

Dále se měření otáček motoru na AA', BB', a PP' v jednotkách 1/min pro další zpracování 
matematicky zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Pro dané zkušební podmínky se 

z těchto tří jednotlivých otáček motoru vypočte aritmetická střední hodnota. 
 Konečné hladiny akustického tlaku při zkoušce s plně otevřeným akcelerátorem nesmí 

překročit mezní hodnoty stanovené výše v odstavci 2.6. 
_____________________ 
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PŘÍLOHA 8 
PROHLÁŠENÍ O VYHOVĚNÍ BODU 6.3.1. DOPLŇUJÍCÍCH USTANOVENÍ PRO 

EMISI ZVUKU (ASEP) 
(Maximální formát: A4 (210 x 297 mm)) 

...................... (název výrobce) ověřuje, že vozidla tohoto typu .................... (typ z hlediska jeho 
emisí zvuku podle předpisu č. 41) splňují požadavky odstavce 6.3.1. EHK předpisu č. 41. 

...................... (název výrobce) vydává toto prohlášení v dobré vůli po tom, co provedl příslušné 
zhodnocení plnění emisí zvuku vozidel. 

Datum: ....................................................................................................................................... 

Jméno pověřeného zástupce: ......................................................................................... 

Podpis pověřeného zástupce: ................................................................................... 

 
 
 

_____________________ 
 


	1. oblast působnosti
	2.  NÁZVOSLOVÍ
	3.  ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ
	4.  ZNAČENÍ
	5.  SCHVALOVÁNÍ
	6.  SPECIFIKACE
	7. ZMĚNA A ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ typu motocyklu nebo typu výfukového nebo tlumícího systému (systémů)
	8.  SHODNOST VÝROBY
	10.  UKONČENÍ VÝROBY
	11.  NÁZVY A ADRESY schvalovacích zkušeben A ORGÁNŮ státní správy
	12. Přechodná opatření
	DIAGRAM PRO POSTUP ZKOUŠKY U ZKOUŠKY VOZIDLA ZA JÍZDY U VOZIDLA
	kategorie L3 s PMR ≤ 25
	PŘÍLOHA 3 – DODATEK 1
	UMÍSTĚNÍ MIKROFONŮ PRO ZKOUŠKU HLUKU STOJÍCÍHO MOTOCYKLU

	Příloha 4
	Uspořádání zkušební dráhy
	Legenda
	Příloha 5 VÝFUKOVÝ nebo tlumicí SYSTÉM s vláknitými materiály
	Příloha 7  Doplňující ustanovení pro emisi zvuku (ASEP)
	Příloha 8 Prohlášení o vyhovění bodu 6.3.1. doplňujících ustanovení pro emisi zvuku (ASEP)

