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Souhrn 

Jde o aktivitu, řešenou pouze v roce 2018, která 

využívá předchozí výsledky WP6 projektu CESTI 

z oblasti uplatnění různých NDT metod a jejich 

kombinací, včetně různých způsobů zpracování a 

lokalizace naměřených dat. 

Nejdříve se sledovaly možnosti, které využívají 

správci PK při vyhodnocování naměřených dat 

souvisejících s diagnostikou stavu vozovek a 

softwarových nástrojů, které jsou na trhu k dispozici. 

V rámci řešení byl vytvořen softwarový nástroj, 

který umožňuje vizualizovat a pracovat s daty 

z měření provedených na vozovkách (FWD, GPR, 

IRT, videozáznam, vývrty, poruchy, povrchové 

vlastnosti apod.). Pro každou oblast se sleduje 

několik parametrů, které se vyhodnocují samostatně 

a v kombinaci s ostatními za účelem tvorby 

homogenních sekcí. 

Oblast použití 

Provedená analýza umožnila výběr podstatných 

parametrů, které je potřeba sledovat, včetně 

upřesnění možností, které jsou k dispozici.  

Vytvořený nástroj se uplatní zejména při diagnostice 

stavu vozovek na projektové úrovni, kde jsou 

potřeba detailní a podrobné informace. Zpravidla jde 

o kratší úseky, délky max. několik kilometrů, jejichž 

vyhodnocení se provádí v souvislosti s plánováním 

údržby a oprav vozovky. 

Metodika a postup řešení 

Nejdříve se analyzovaly různé softwary používané 

pro zobrazování výsledků diagnostiky stavu 

vozovky a účely plánování, např. Road Doctor® 3 

Viewer (firmy Roadscanners), portál CleverRA 

(firmy VARS) apod. Dále softwary určené pro 

hodnocení dat z měření provedených jednotlivými 

metodami, např. pro termokameru, FWD, georadar, 

laserové systémy apod. 

Následně byly identifikovány metody, které musí 

být do tohoto nástroje začleněny a také parametry, 

které se budou sledovat. 

Sleduje se několik vybraných oblastí, viz níže: 

Základní parametry: 

 videozáznam z kamery - záznam po 5 m 

s lokalizací, 

 výskyt poruch a vysprávek - zatřídění a 

lokalizace. 

Parametry vypovídající o vlastnostech vrstev: 

 měření průhybů rázovým zařízením FWD a 

hodnocení únosnosti – průhyby, moduly (Eekv, 

Epodloží, Epodkl.v., Easfalt.v.), zbytková životnost, 

indexy (SCI, BCI), 

 měření georadarem – 4 sledované parametry, viz 

obr. 1, 

 

 

 

 
Obr. 1  Georadar – 4 sledované parametry: tloušťky 

vrstev vozovky, amplituda, relativní permitivita krytu 

vozovky, rozkmit antény (indikátor podélné nerovnosti) 
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 vývrty a sondy - šablona s fotografií, popisem a 

lokalizací vývrtu, 

 termokamera - jako doplňkový údaj (pokud je 

k dispozici), ideálně s krokem po 5 m. 

Parametry vypovídající o povrchových vlastnostech: 

 textura (parametry MTD, MPD a součinitel tření 

fp), 

 nerovnost (podélná: lať, IRI;  příčná: lať, vyjeté 

koleje). 

Další data, například výsledky měření 

vysokorychlostním deflektometrem TSD, je možné 

jednoduchým způsobem doplnit. 

Všechny tyto parametry slouží jako vstupy, které se 

načítají do zobrazovacích oken ze souborů s daty. Ty 

jsou uloženy v požadovaném formátu v jednotlivých 

adresářích. 

Lokalizace všech dat je ve formě ujeté vzdálenosti a 

pro některé parametry také ve formě 

souřadnic GNSS (globální družicový polohový 

systém) – zejména pro vývrty, kopané sondy a 

závažné poruchy, např. typu široké trhliny. 

Pro každý vstup se zaznamenávají základní 

informace jako délka, krok měření (např. FWD: 25 

m, IRI: 20 m, GPR: kontinuálně), datum měření a 

kdo ho provedl. 

Zobrazování jednotlivých parametrů je možné 

sledovat na různě dlouhých úsecích (5, 15, 25, 100, 

500, 1000 m), které je možné posouvat s možností 

zapínat a vypínat sledované veličiny a parametry 

v pásech zobrazených pod sebou. 

Je možné se přepínat mezi různými zobrazeními 

s různým uspořádáním a detaily, viz příklad na obr. 

2. 

 

Obr. 2  Okno vizualizující vybrané parametry, zdroj: CDV 

Výstupy z tohoto softwaru jsou tři: 

 homogenní sekce vytvářené pro jednotlivé 

sledované veličiny, slučované do celkového 

hodnocení – v režimu manuálním, nebo 

poloautomatickém, 

 textové zhodnocení a upozornění na důlžité 

faktory související s hodnocením, 

 soubor se zprávou zpracovanou na základě 

těchto výstupů a adresa, kde se dá stáhnout. 

V rámci tohoto nástroje se uplatnily předchozí 

výsledky projektu CESTI, WP6, zejména: 

 metodiky: rázové zařízení FWD, georadar GPR,  

termografie IRT, 

 doporučení ohledně lokalizace při měření - 

satelity (GNSS), vazba na mapy. 

Mimo to se sledovaly další možnosti vizualizací 

výsledků diagnostiky, zejména těch s plošným či 3D 

zobrazením, jako je termografie (uplatnění 

v mapových podkladech, viz obr. 3), či laserové 

skenování (vizualizace možná výhradně 

v samostatných aplikacích). 

 

Obr. 3 Jedna z  možností vizualizace výsledků měření 

termokamerou v mapových podkladech, zdroj: CDV 

Výsledky a závěr 

Na projektové úrovni se pracuje s mnohem větším 

množstvím informací než na síťové úrovni, proto je 

užitečné mít k dispozici nástroj, který tyto výsledky 

zobrazuje, kombinuje a umožňuje vyhodnotit. Tento 

nástroj bude testován nejdříve na CDV a následně 

bude nabídnut k dispozici dalším subjektům. 

Tato aktivita bude v příštím roce pokračovat ve 

vazbě na aktivitu 6.5: Aplikace nových a 

progresivních diagnostických metod na objektech 

dopravní infrastruktury. 
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