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Souhrn 

V roce 2018 se pokračovalo v ověřování možností a 
přínosů kombinace různých nedestruktivních 
diagnostických metod (NDT), zejména  georadaru, 
termografie a ultrazvuku, z čehož byl připraven 
článek do zahraničního časopisu. Zkoumaly se další 
možné oblasti uplatnění NDT metod, jako např. 
monitoring vývoje teplot termokamerou po kropení 
vozovek ve městech v letním období. 

V lednu se konalo jednání Sekce povrchových 
vlastností vozovek při České silniční společnosti, 
které zajišťoval Ing. Stryk a které bylo vedeno 
formou workshopu, kde se prezentovaly nejnovější 
výsledky a aktuální témata, která zajímala zejména 
pracovníky Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). 

Pokračoval přenos poznatků ze zahraničí: CEN TC 
227 WG 5, PIARC TC D.2.3, konference, výsledky 
evropských projektů řešených bez zastoupení ČR. 

Oblast použití 

Kombinace různých NDT metod přináší zpřesnění 
naměřených dat. Výsledky vznikající v této aktivitě 
(články, zprávy, metodiky) umožňují přenášet tyto 
poznatky a možnosti do praxe. 

Aktivity související s činností WP6 projektu CESTI 
umožnily, aby se mohl Ing. Stryk stát od ledna 2018 
předsedou Sekce povrchových vlastností vozovek, 
čímž se rozšířily možnosti jak uplatnit výsledky 
projektu CESTI ve vztahu ke státní správě i 
komerčním firmám provádějícím diagnostiku staveb 
dopravní infrastruktury. 

Metodika a postup řešení 

Srovnání/kombinace různých NDT metod: 

Zkoušely se nové způsoby uplatnění NDT metod 
a jejich kombinací, ve vazbě na zpřesňování 
naměřených dat a jejich lokalizace. 

Na zkušebním betonovém bloku se zabudovanými 
kavernami různých rozměrů v různých hloubkách se 
zkoušely 3 diagnostické metody: 

 georadar s anténami různých frekvencí, 

 ultrazvukový přístroj (metoda pulse-echo), viz 
obr. 1, 

 infračervená termografie. 

Výsledky byly shrnuty do článku s názvem: 
Comparison of three NDT methods for detecting 
delaminations in concrete bridges, který je hotový a 
bude zaslán do některého ze zahraničních časopisů 
s impakt faktorem. 

 

 

 

 
 

 

Obr. 1 Ultrazvukový pulse-echo přístroj Pundit PL-

200PE, vpravo: detail sondy - 9x budič a 9x přijímač, 

vlevo: výsledky z měření na zkušebním betonovém bloku 

se zabudovanými defekty, zdroj: CDV 

Dále byla sepsána souhrnná zpráva, která popisuje 
jednotlivé NDT metody používané zejména pro 
účely diagnostiky stavu mostů a jejich částí. 

Nové možnosti uplatnění NDT metod: 

Dalším krokem bylo zkoumání nových možností 
uplatnění NDT metod, jako např. monitoring vývoje 
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teplot termokamerou po kropení vozovek ve 
městech v letním období, viz obr. 2, či možnosti 
monitoringu pohybu osob a zvířat v nočním období 
na pozemních komunikacích. 

 

 
Obr. 2 Zkouška rychlosti odpařování vody z povrchu 

vozovky a míry snížení teploty v průběhu 60 minut, zdroj: 

CDV 

Činnost v rámci tuzemských a zahraničních 
odborných skupin: 

Ing. Stryk byl v lednu 2018 zvolen novým 
předsedou Sekce povrchových vlastností při České 
silniční společnosti, což by nebylo možné bez aktivit 
projektu CESTI. 

19. 1. 2018 se konalo jednání této sekce, které 
zajišťoval Ing. Stryk. Bylo to vedeno převážně 
formou workshopu za účasti 25 osob, z čehož 4 
osoby byly z ŘSD. Další jednání se předpokládá 
v únoru 2019 s tím, že by se zde měly prezentovat 
výsledky povedeného srovnávacího měření NDT 
metod (nerovnosti, protismykové vlastnosti, textura 
povrchu, únosnost vozovek - podle TP 207 [1]), 
které proběhlo v roce 2018 pod vedením ŘSD. 

Zástupci z CDV se pravidelně účastní také jednání 
CEN TC 227 WG5: Povrchové vlastnosti vozovek 
(zahrnuje témata: nerovnosti, protismykové 
vlastnosti a hlučnost). 

Také jsou s podporou Ministerstva dopravy aktivní 
v rámci skupiny PIARC TC D.2, části D.2.3: 
Techniky nedestruktivního monitorování a testování 
vozovek, kde se připravují různé zprávy typu state-
of-the-art a uplatňují zkušenosti a výsledky z řešení 
projektu CESTI [2, 3]. 

Evropské projekty a aktivity: 

Mimo vlastní výzkum probíhá monitoring 
nejnovějších poznatků ze zahraničí.  

Pro oblast vozovek šlo v roce 2018 zejména o 
konference: TRB 2018 (USA), TRA 2018 (Evropa), 
SURF 2018 (PIARC), ARRB 2018 (Austrálie), 
ERPUG 2018 (Evropa). 

Další informace jsou získávány díky kontaktům 
v PIARC a CEN. Pokračuje např. monitorování 
vývoje uplatnění vysokorychlostního deflektometru 
(TSD) v evropských zemích. Např. nově má toto 
zařízení k dispozici Německo, konkrétně výzkumný 
ústav BASt: Bundesanstalt für Straßenwesen. 

Výsledky 

V rámci řešení této aktivity, probíhaly zkoušky 
různými NDT zařízeními, byl připraven článek 
s výsledky provedených srovnávacích měření 
pomocí 3 NDT metod na betonových konstrukcích a 
pokračovaly další podpůrné činnosti. 

Ing. Stryk se více zapojil do činnosti České silniční 
společnosti, v rámci Sekce povrchových vlastností 
vozovek. 

Závěr 

Pokračuje příprava dalších vzorových příkladů 
uplatnění NDT metod, které budou postupně 
zveřejňovány na webových stránkách projektu 
CESTI. 
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