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Souhrn
Rok 2019 byl věnován zejména zpracování
vzorových příkladů systémů kontinuálního
monitorování a aktualizaci metodiky zaměřené na
zavádění systémů kontinuálního monitorování
objektů dopravní infrastruktury.

Související témata jsou řešena v samostatných
technických listech TL 6-8 ve vztahu k WIM (vážení
vozidel za jízdy), TL 6-9 ve vztahu k dlouhodobému
sledování vozovek a TL 7-6 ve vztahu k
monitoringu cementobetonového krytu vozovky.

Oblast použití
Systémy používané pro kontinuální monitorování
mají velký význam jak při sledování dopravního
zatížení, tak při monitorování aktuálního
technického stavu sledovaných objektů dopravní
infrastruktury.

Vzorové příklady uplatnění těchto systémů a
zpracovaná metodika pomohou rozšíření informací o
jejich možnostech, přínosech a způsobech zavádění
nových řešení do praxe.

Metodika a postup řešení
Níže jsou uvedeny oblasti, které byly řešeny a
sledovány v roce 2019:

1) Sběr nových informací:

ČVUT pokračovalo v monitorování vývoje
deformací a teplot na zkušebním úseku CB krytu,
kam bylo v roce 2018 osazeno monitorovací zařízení
[1].

Byl sledován vývoj v oblasti různých systémů
používaných pro sledování chování a stavu
konstrukcí, působení dopravního zatížení a
klimatických vlivů [2-4].

2) Vzorové příklady systémů kontinuálního
monitorování:

Byly připraveny následující vzorové příklady:

 zařízení pro monitoring deformací a teplot
cementobetonových krytů vozovek [1],

 systém pro dynamické měření rozměrů vozidel
[5],

 vážení vozidel za jízdy (WIM systém),
 silniční meteorologická stanice a její rozšířené

možnosti monitoringu (zapojení vozovkových
senzorů).

Tyto příklady systémů kontinuálního monitorování
jsou zveřejněny na webových stránkách projektu
CESTI na adrese:
http://www.cesti.cz/index.php?page=kontinual_moni
tor.

Mají následující šablonu, obdobnou jako u
vzorových příkladů uplatnění NDT metod, které jsou
také uvedeny na webu:
 základní informace (název, lokalizace, datum

instalace, kdo ji provedl a stručný popis),
 důvod provádění měření,
 sledovaná část konstrukce/měřené parametry,
 provádění měření (popis zařízení a jeho

instalace; postup měření a přenosu dat),
 výsledky měření a vyhodnocení,
 závěr,
 literatura.

3) Aktualizace metodiky pro kontinuální
monitorování:

Byla provedena aktualizace metodiky, která byla
připravena v roce 2015. Jmenuje se: Systémy
kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní
infrastruktury - zavádění do praxe.

Metodika řeší kontinuální sběr dat o chování
dopravní infrastruktury ve vazbě na dopravní
zatížení a působící klimatické vlivy. Nejde o
zařízení pro provozní informace poskytující
dopravní informace řidičům za jízdy.

Na obr. 1 jsou uvedeny příklady vybraných systémů
kontinuálního monitorování a v tab. 1 jsou k nim
uvedeny sledované parametry.
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Obr. 1 Příklady vybraných systémů kontinuálního
monitorování (zabudované snímače, WIM, měření

rozměrů vozidel a meteostanice)

Tab. 1 Příklady vybraných systémů kontinuálního
monitorování a jimi sledované parametry

Jejím cílem je především:
 upřesnit postup pro zavádění nových systémů

kontinuálního monitorování do praxe,
 prezentovat vybrané systémy kontinuálního

monitorování a možnosti jejich uplatnění na
objektech dopravní infrastruktury,

 zavést vzorové příklady uplatnění systémů
kontinuálního monitorování.

Další sledovaná témata jsou:
 instalace v rámci nově budované či existující

dopravní infrastruktury,
 schválené versus nové řešení,
 co vše je potřeba uvést k navrženému systému,

 způsob schvalování/vyjadřování se k novému
řešení,

 možné způsoby ověřování atd.

Aktualizovaná metodika je v procesu certifikace.

4) Prezentace výsledků:

Prezentace dosavadních výsledků a souvisejících
informací proběhla na workshopu, konferenci [6, 7].

5) Návrh nového VaV projektu:

V návaznosti na tuto aktivitu projektu CESTI byl
podán návrh projektu do výzvy Technologické
agentury ČR, programu Doprava 2020+ s názvem:
Systém ochrany mostních konstrukcí. Cílem
projektu je ověření možnosti uplatnění systémů
vážení vozidel za jízdy (WIM) při monitorování
skutečného zatížení mostů dopravou a možnosti
využití těchto dat při hodnocení stavu mostů spolu s
údaji, které se měří přímo na mostech a
zaznamenávají jejich odezvu na zatížení.

Výsledky a závěr
Návrh a příprava několika systémů kontinuálního
monitorování byla provedena v rámci řešení
projektu CESTI, ale bez navazujících projektů, např.
financovaných z ŘSD či SFDI, by nebyla jejich
realizace možná.
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