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Workshop CESTI 2013
Sborník prezentací

Všechny příspěvky ve sborníku byly zpracovány za podpory programu
Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro efektivní 
a udržitelnou dopravní 
infrastrukturu (CESTI)  
je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je 
odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. 
Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a 
tunelů. Zaměřuje se na využití nových materiálů a 
technologií. Průřezově řeší environmentální hlediska, 
aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy 
efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově 
efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky 
trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní 
infrastruktury. 

Projekt je členěn do pracovních balíčků (work packages – 
WP), které zastřešují skupiny věcně svázaných pracovních 
činností. Balíčky jsou vzájemně provázány, aby se 
maximalizovalo využití získaných poznatků. 
 
WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá 
technologická řešení s vysokou technickou účinností 

WP2: Progresivní přístup k technickým, technologickým a 
ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury 

WP3: Mosty – efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí 
a delší životností 

WP4: Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická 
řešení 

WP5: Ochrana životního prostředí a zelená dopravní 
infrastruktura  

WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí  

WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a 
oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře 

 

Účastníci projektu CESTI 
 

Projekt je řešen za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR)  

Číslo projektu TE01020168 

Registrujte se prosím do 
31.10.2013 na 

www.cesti.cz 

ČVUT v Praze 
Fakulta stavební 
www.fsv.cvut.cz 

 

VUT v Brně 
Fakulta stavební 
www.fce.vutbr.cz 

 

VŠB-TU Ostrava 
Fakulta stavební 
www.fast.vsb.cz 
rojekt je řešen za 

Metrostav a.s. 
www.metrostav.cz 

 

Skanska a.s. 
www.skanska.cz 

 

EUROVIA CS, a.s. 
www.eurovia.cz 

 

HOCHTIEF CZ, a.s. 
www.hochtief.cz 

 

SMP CZ, a.s. 
www.smp.cz 

 

TOTAL ČR, s.r.o. 
www.total.cz 

 
 

NIEVELT-Labor 
Praha, s.r.o. 

www.nievelt.cz 
 

Pontex, s.r.o. 
www.pontex.cz 

 

Bilfinger MCE  
Slaný, s.r.o. 

www.mce.bilfinger.com 

 

VALBEK-EU, a.s. 
www.valbek.eu 

 

SDS EXMOST, s.r.o. 
www.exmost.cz 

 

CONSULTEST s.r.o. 
www.consultest.cz 

 

GEOSTAR, s.r.o. 
www.geostar.cz 

 

IKP Consulting 
Engineers, s.r.o. 

www.ikpce.cz 

3G Consulting 
Engineers, s.r.o. 

www.3-g.cz 

Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i. 

www.cdv.cz 

KOLEJCONSULT & 
servis, spol. s r.o. 

www.kcas.cz 

DT – Výhybkárna a 
strojírna, a.s. 
www.dtvm.cz 

Workshop  
CESTI 2013 

Fakulta stavební ČVUT v Praze 
a další účastníci projektu  

Vás zvou na 

konaný dne 21.11.2013 
pod záštitou děkanky FSv ČVUT  

prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc. 

Akce se uskuteční v budově 
fakulty, sál B169 



 

 

 

 

Program Workshopu CESTI 2013 

08:30 – 09:00 Prezence účastníků 

09:00 – 09:10 Zahájení Workshopu CESTI 2013 

09:10 – 10:00  Příspěvky WP1 – Pozemní komunikace 

10:00 – 10:50  Příspěvky WP2 – Kolejová infrastruktura 

10:50 – 11:05 Přestávka na kávu 

11:05 – 11:55 Příspěvky WP3 - Mosty 

11:55 – 12:45 Příspěvky WP4 - Tunely 

12:45 – 13:45  Společný oběd 

13:45 – 14:35 Příspěvky WP5 – Ochrana životního 
prostředí a zelená dopravní 
infrastruktura 

14:35 – 15:25 Příspěvky WP6 – Bezpečnost, 
spolehlivost, diagnostika konstrukcí 

15:25 – 15:40 Přestávka na kávu 

15:40 – 16:30 Příspěvky WP7 – Systémy hospodaření 
v dopravní infrastruktuře 

16:30 – 17:00  Diskuse, zakončení 

Každý pracovní balíček (WP) bude zastoupen třemi 
prezentacemi – viz přehled příspěvků 

 

 

 

Přehled příspěvků a přednášejících 
 
WP1 – Pozemní komunikace 

Jan Suda (Fakulta stavební ČVUT): Poznatky s 
experimentálním návrhem emulzních asfaltových směsí 

Jan Valentin (Fakulta stavební ČVUT): Vliv nízkoviskózních 
přísad na charakteristiky asfaltové směsi  

Petr Mondschein (Fakulta stavební ČVUT): Návrhy směsí 
recyklace za studena využitelné při rekonstrukci podkladní 
vrstvy D1 
 
WP2 – Kolejová infrastruktura 

Marek Smolka, Jiří Havlík (DT – Výhybkárna a strojírna, 
a.s.): Příprava výhybky pro rychlá spojení 

Leoš Horníček (Fakulta stavební ČVUT): Identifikace 
technických problémů a jejich možných příčin v drážním 
spodku 

Ladislav Minář (KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.): 
Sledování zkušebních úseků pevné jízdní dráhy v České 
republice a Slovenské republice 
 
WP3 – Mosty 

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Vývoj betonů s velmi 
vysokou pevností, cíle a první zkoušky 

Tomáš Rotter (Fakulta stavební ČVUT): Metodika pro 
diagnostiku stávajících mostů. Využití progresivních FRP 
materiálů pro mostní konstrukce. 

Pavel Ryjáček (Fakulta stavební ČVUT): Interakce mostu 
a bezstykové koleje, výsledky proběhlého monitoringu 
 
WP4 – Tunely 

Filip Hejnic (Fakulta stavební ČVUT): Ověření homogenity 
drátkobetonu pomocí optické metody 

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Předmět výzkumu v oblasti 
vodotěsných betonů 

Jan Pruška (Fakulta stavební ČVUT): Průzkum rizika 
havárií podzemních staveb 

 
 

 
 

 

 

 

WP5 – Ochrana životního prostředí a zelená 
dopravní infrastruktura 

Jiří Huzlík (CDV, v.v.i): Aplikace metodiky stanovení 
inhalační expozice asfaltovým parám 

Roman Ličbinský (CDV, v.v.i): Environmentální rizika 
materiálů používaných pro stavbu povrchu vozovek při 
kontaktu s vodou 

Vítězslav Křivánek (CDV, v.v.i): Hodnocení hlučnosti 
vybraných povrchů vozovek 
 
WP6 – Bezpečnost, spolehlivost, diagnostika 
konstrukcí 

Emil Doupal (CDV, v.v.i): Systémy vážení vozidel za 
pohybu a způsoby jejich uplatnění  

Radek Matula (CDV, v.v.i): Nové a progresivní metody 
používané při diagnostice vozovek 

Josef Stryk (CDV, v.v.i): Systémy kontinuálního 
monitorování vozovek pozemních komunikací 
 
WP7 – Systémy hospodaření v dopravní 
infrastruktuře 

Jiří Šejnoha (Fakulta stavební ČVUT): Katalogy rizik 

Eduard Hromada (Fakulta stavební ČVUT): Ekonomické 
aspekty přípravy a realizace dálničních staveb 

Vít Šmilauer (Fakulta stavební ČVUT): Trvanlivost 
železobetonových prvků – modelování karbonatace, 
chloridů a vlivu trhlin 

 

Kontaktní osoba 
 

Petr Bílý – tajemník CESTI 
Fakulta stavební ČVUT 
Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
tel.: +420 737 431 835 
e-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz  
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Motivace pro nízkoteplotní asfaltové směsi

• celková energetická náročnost výroby asfaltové směsi v 
kontextu cen energií;

• snížení produkce skleníkových plynů (zejména CO2);

• zmírnění dopadů povinné účasti zařízení s vyšším 
výkonem než 35 (20) MW v systému hospodaření s 
emisními povolenkami (CO2 Emission Trading);

• vývoj v oblasti DNEL a OEL limitů;

• aplikace asfaltových pojiv z hlediska REACH 
(bezpečnostní kritéria zejména u litých asfaltů).
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Očekávané přínosy NTAS

• redukce energetických nákladům (již snížení teploty o 10-
15°C vede k významným efektům);

• možnost aplikace litých asfaltů navzdory limitům REACH;

• účinná odpověď na argumenty potenciální škodlivosti 
asfaltových výparů;

• i přes úpravu asfaltových pojiv či směsí nízkoviskózními
přísadami zachování kvalitativních parametrů asfaltové
směsi, resp. v některých ohledech jejich vylepšení;

• vhodné řešení pro některé technické problémy:
• tunely a vnitřní prostory,

• letištní plochy,

• extrémně zatížené dopravní a průmyslové plochy.



www.cesti.cz

Snižování pracovních teplot asfaltových směsí

Obecně vhodné přístupy:
• opatření na obalovně (zlepšení izolace, zakryté

hospodářství kameniva);

• aditivace asfaltových pojiv s cílem zlepšení viskozity 
při nižší pracovní teplotě;

• úprava systému asfaltové směsi s cílem zlepšit 
viskozitu a zpracovatelnost při nižších teplotách; 

• případná využitelnost vlhkého a jen částečně
ohřátého kameniva.
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Snižování pracovních teplot asfaltových směsí

Aplikace nízkoviskózních přísad:
• organické přísady na bázi syntetických vosků (montánní a FT parafíny) => 

Romonta, Sasobit, RH;
• organické přísady na bázi amidů mastných kyselin =>Licomont;
• organické přísady na bázi kyseliny polyfosforické (primárně není přísadou pro 

výrobu nízkoteplotních směsí);
• organické přísady na bázi aminů, tensidů či povrchově aktivních látek ovlivňující

smáčitelnost povrchu zrn kameniva a míru vnitřního tření:
• Rediset WMX
• REVIXTM

• IterFlow
• CECA Base
• Evotherm MA3

• chemické přísady uplatňující nanotechnologické poznatky (Zycotherm).
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Snižování pracovních teplot asfaltových směsí

Úprava a aditivace asfaltové směsi:

• aplikace minerálních přísad (zeolity) s uplatněním procesu mikropěny => aspha-
min, Advera®.
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Vliv přísad na asfaltová pojiva a směsi

Prováděné experimenty – I. soubor:

• testováno na směsi ACO11 pro obrusné vrstvy;

• kamenivo: Libodřice 

• asfaltové pojivo: 50/70 dvou různých původů;

• organické přísady: FT parafín, RH parafín, Zycotherm, IterLow;

• průmyslově připravená pojiva: NV40, NV41, 407

Prováděné experimenty – II. soubor:

• testováno na směsi ACO11 pro obrusné vrstvy;

• kamenivo: Litice 

• asfaltové pojivo: 50/70 jeden druh;

• organické přísady: FT parafín, CECA Base RT, Zycotherm, Rediset, Evotherm 
MA3

• průmyslově připravená pojiva: 50/70 ECO2
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Vliv přísad na asfaltová pojiva a směsi

Prováděné zkoušky pojiv:

• bod měknutí metodou kroužek a kulička dle ČSN EN 1427

• penetrace při 25°C dle ČSN EN 1426

• dynamická viskozita dle ČSN EN 13302

• frekvenční sweep se stanovením komplexního smykového modulu 
(teplotní interval: 20-60°C, frekvenční interval 0,1-10 Hz)

• stanovení řídící křivky (master curve) při vztažné teplotě 20°C

• multi creep recovery test
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Charakteristiky NV pojiv

Penetrace Bod měknutí Penetrační index 
Pojivo 

(0,1 mm) (°C) (-) 

50/70 PARAMO 63,5 49,2 -0,843 

NV40 64,2 49,1 -0,842 

NV41 60,9 50,8 -0,537 

50/70 OMV 73,1 47,1 -1,058 

50/70 IT 69,5 47,0 -1,229 

50/70 FTP 47,8 75,4 3,549 

 

Dynamická viskozita @ 6,8 s-1 (20 rpm) 

T=135°C T=150°C Pojivo 

(Pa.s) (Pa.s) 

50/70 OMV 0,5 0,3 
50/70 PARAMO 0,7 0,8 

NV40 0,4 0,2 

NV41 0,4 0,2 

 

Shear modulus master curves @ 20°C
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Charakteristiky NV pojiv

ID 
Penetrace Bod měknutí Penetrační index 

[0,1 mm] [°C] [-] 

50/70 (D) 48,7 49,9 -1,3 

EVOTHERM 45,0 50,1 -1,4 

SASOBIT 32,0 78,0 2,9 

ZT 45,0 50,5 -1,3 

CECA 53,0 50,0 -1,1 

REDISET 51,0 50,0 -1,2 

ECO
2
 55,0 49,7 -1,1 

ID 

Dynamická viskozita @ 6,8 s
-1

 (20 rpm) 

135°C 150°C 

[Pa.s] [Pa.s] 

50/70 (D) 0,53 0,33 

EVOTHERM 0,51 0,32 

SASOBIT 0,41 0,26 

ZT 0,94 0,34 

CECA 0,89 0,30 

REDISET 0,91 0,29 

ECO2 0,50 0,32 
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Charakteristiky NV pojiv
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Charakteristiky NV pojiv

3,2kPa 

El. recovery Jnr Pojivo 

(%) (kPa-1) 

50/70 OMV 0,3 4,6 

50/70 PARAMO 0,3 4,4 

NV40 0,4 3,9 

NV41 0,6 5,3 

 

Multi Creep Recovery Test:

• z hlediska vratné deformace (elastic recovery) se nízkoviskózní varianty 
jeví jako mírně lepší. Charakteristika Jnr (poddajnost) by měla mít 
pokud možno malou hodnotu.

Směs 
Relativní hloubka koleje  po 5 

000 cyklech v mm – PRDAIR (%) 
Přírůstek hloubky koleje 

WTSAIR   (mm) 

ACO 11+ REF Paramo 50/70  2,2 0,026 

ACO 11+ Paramo NV40   2,3 0,030 

ACO 11+ Paramo NV41  1,9 0,034 

ACO 11+  407 - - 

ACO 11+ 3% FTP 2,0 0,019 

ACO 11+ 1% IT 4,5 0,204 

 

ID 

3,2kPa 

El. Zotavení Jnr 

[%] [kPa-1] 

50/70 (D) 0,9 2,13 

EVOTHERM 0,9 2,17 
SASOBIT 5,2 1,04 

ZT 1,0 1,97 
CECA 0,9 2,28 

REDISET 0,7 2,33 

ECO2 0,5 2,50 
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Vlastnosti NT asfaltové směsi

Sledované charakteristiky:

• stanovení objemové hmotnosti zhutněného zkušebního tělesa

• stanovení maximální objemové hmotnosti a mezerovitosti směsi

• stanovení odolnosti proti účinkům vody zkouškou pevnosti v příčném tahu 
(ITSR)

• stanovení odolnosti proti účinkům vody s jedním zmrazovacím cyklem zkouškou 
pevnosti v příčném tahu (ITSR)

• odolnost proti vzniku trvalých deformací

• stanovení modulu tuhosti

• stanovení pevnosti v tahu za ohybu při teplotě -5°C

• stanovení odolnosti směsi proti šíření trhliny při teplotě 0°C
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Vlastnosti NT asfaltové směsi (vodní citlivost, 
deformační charakteristiky)

Teplota hutnění 
Směs 

(°C) 

ACO 11+ REF Paramo 50/70  150 

ACO 11+ Paramo NV40   120 

ACO 11+ Paramo NV41  130 

ACO 11+  407 120 

ACO 11+ 3% FTP 130 

 

Směs 
ITSdry 
(MPa) 

ITSR ITSR_f Poměr modulů 

ACO 11+ REF Paramo 50/70  1,91 0,90 0,83 0,78 

ACO 11+ Paramo NV40   1,68 1,08 1,03 1,12 

ACO 11+ Paramo NV41  1,65 1,06 1,04 1,05 

ACO 11+  407 1,45 1,00 - 1,02 

ACO 11+ 3% FTP 1,37 1,13 0,67 1,58 

 
Směs 

ITSdry 
(MPa) 

ITSR ITSR_f Poměr modulů 

ACO 11+ 3% RH 1,05 1,23 0,90 1,22 
ACO 11+ 3% FTP 1,37 1,13 0,67 1,58 
ACO 11+ 1% IT 1,59 1,10 1,07 1,08 
ACO 11+ 0,1 Zycotherm 1,70 1,08 0,77 0,93 

ACO 11+ ECO2 - - - - 

 

Teplota hutnění 
Směs 

(°C) 

ACO 11+ 3% RH 120 

ACO 11+ 3% FTP 130 

ACO 11+ 1% IT 130 

ACO 11+ 0,1 Zycotherm 150 

ACO 11+ ECO2 (130°C) 130 

ACO 11+ ECO2 (120°C) 120 
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Vlastnosti NT asfaltové směsi (vodní citlivost, 
deformační charakteristiky)

Směs 
Modul tuhosti (MPa) při teplotě 

Teplotní citlivost 
5 10 15 27 

ACO 11+ REF Paramo 50/70 14 050 - 6 500 1 800 7,81 

ACO 11+ Paramo NV40 10 000 7 300 5 600 1 500 6,67 
ACO 11+ Paramo NV41 9 100 7 150 5 900 1 300 7,00 
ACO 11+  407 11 600 - 7 900 2 100 5,52 

ACO 11+ 3% RH 12 550 - 4 600 1 900 6,61 
ACO 11+ 3% FTP 13 500 - 7 150 2 500 5,40 
ACO 11+ 1% IT 11 650 - 5 850 2 050 5,68 

ACO 11+ 0,1 Zycotherm 12 350 - 3 100 1 300 9,50 
ACO11+ ECO2 (130°C) 12 900 - 6 600 2 000 6,45 
ACO11+ ECO2 (120°C) 13 200 - 6 450 2 100 6,29 
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Vlastnosti NT asfaltové směsi (pevnost v tahu za 
ohybu)
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Vlastnosti NT asfaltové směsi (odolnost proti 
vzniku trhlin @ 0°C)

Směs 

Přetvoření Kritická hodnota Napětí při porušení 

εmax,i Kic,i σmax,i 

(%) (N/mm3/2) (MPa) 

ACO 11+ REF Paramo 50/70  1,30 40,80 5,50 

ACO 11+ Paramo NV40   1,43 36,70 4,95 

ACO 11+ Paramo NV41  1,23 34,84 4,68 

ACO 11+  407 1,23 37,69 4,54 
ACO 11+ 3% RH 1,38 35,49 4,78 
ACO 11+ 3% FTP 1,33 36,06 4,85 
ACO 11+ 1% IT 1,23 39,30 5,31 
ACO 11+ 0,1 Zycotherm 1,23 33,69 4,54 
ACO11+ ECO2 (130°C) 1,00 31,86 4,82 
ACO11+ ECO2 (120°C) 2,71 27,41 3,69 

 



Děkuji za pozornost
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Poznatky návrhů směsí
recyklace za studena 

využitelné při rekonstrukci D1
Autor:  Ing. Petr Mondchein, Ph.D.

Ing. Jan Valentin, Ph.D.
Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Přínosy recyklace vozovek

• ekonomický přínos (úspory, dlouhodobě dosažitelný efekt pro daňové
poplatníky),

• snížení nákladů při současném dosažení požadované kvality a
prodloužení životnosti vozovky,

• snížení objemu odpadů ukládaných na skládkách,

• snížení spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů a maximálně využít
druhotné suroviny,

• možnost dalšího využití vytěžených hornin vyznačujících se méně
vhodnými technickými parametry při budování zemního tělesa,

• zpracování recyklovatelného materiálu porušených vozovek,

• udržitelné hospodaření s neobnovitelnými přírodními zdroji,

• snížení potřeby prostoru skládek,

• snížení objemu přepravy.
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Trendy recyklace za studena
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Aplikace technologie recyklace za studena na 
místě při modernizaci D1

• Pojivo – pouze cement

• Postup výstavby
• Odstranění CB krytu, jeho předrcení a přetřídění

• Recyklace stávající cementové stabilizace, při nedostatku materiálu 
vzhledem ke změně nivelety doplnění betonovým recyklátem

• Pokládka nového CB krytu
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Problematika studené recyklace při modernizaci 
D1

DIAGNOSTIKA PROJEKT REALIZACE
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DIAGNOSTIKA

• zjistit stav stmelené vrstvy 
(tloušťka, pevnostní 
charakteristiky, degradace 
vrstvy);

• návrh receptury dle předpisů a 
požadavků (odběr materiálů za 
podmínek realizace stavby).

CB kryt

Asfaltová
mezivrstva

Cementová
stabilizace
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Diagnostika

Počet vzorků 99

Průměrná pevnost v tlaku 11 MPa

Medián 10, 4 MPa

95 % pravděpodobnost pevnosti 4,3 MPa

90 % pravděpodobnost pevnosti 5,1 MPa

Tloušťka SC 76 mm – 407 mm
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Pevnost v tlaku v MPa
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PROJEKT
REALIZACE
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PROJEKT

Předpis

• ČSN EN 14 227-1
• Směsi stmelené hydraulickými pojivy  -

Specifikace  - Část 1: Směsi stmelené cementem

Specifikace

• min pevnost v tlaku po 28 dnech
• odolnost proti mrazu a vodě 

Parametry

• 8 MPa / 10 MPa  
• min. 85 %  pevnost v tlaku
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REALIZACE - TECHNOLOGIE

Předpis

• TP 208
• RECYKLACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV 

NETUHÝCH VOZOVEK  ZA STUDENA

Specifikace

• pevnost v příčném tahu po 7 dnech v MPa
• odolnost proti vodě (po 7 dnech na 

vzduchu + po 7 dnech ve vodě)

Parametry

• 0,30 MPa až 0,70 MPa 
• min. 75 %  pevnost v příčném tahu
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NÁVRH SLOŽENÍ SMĚSI – referenční úsek, 
cca 100 km, směr Praha - Brno

• recyklovaná stabilizace 
s 7% nebo 12% 
cementu;

• pevnostní 
charakteristiky dle 
obou předpisů po 7 a 
28 dnech;

• 12% cementu 
vyhovuje požadavku 
na technologii SC 
C8/10.
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Závěry

• pro dosažení pevnostních parametrů směsi 
nutné přidání velkého množství cementu;

• problematika dávkování in-situ (počet pojezdů 
recyklační frézy, vícenásobné přefrézování 
recyklované vrstvy a změna zrnitosti, množství 
přidávané vody);

• krátká doba na zpracování;
• dodržení rovinatosti a příčného sklonu při 

zvolené formě realizace recyklace za studena;

Před návrhem projektu nutné konzultace 
mezi INVESTOREM – PROJEKTANTEM –
ZHOTOVITELEM – NEZÁVISLÍ 
KONZULTANTI



Děkuji za pozornost
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Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika 
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Výhybky pro rychlá spojení 

Ing. Jiří Havlík – vedoucí centrální konstrukce 

21.11.2013 

1 



DT výhybkárna a mostárna, a.s. Prostějov (DTVM), po privatizaci firmy v roce 1993, navázala na 50 letou tradici 
ve výrobě železničních, tramvajových a důlních výhybek v Železárnách Prostějov. 

 

Od samého počátku byl kladen důraz na vybudování systému řízení jakosti se zahrnutím oblasti řízení návrhu 
(technický rozvoj – výzkum a vývoj). Systém řízení jakosti včetně zavedení výzkumu a vývoje produktů a 
technologií u výhybek byl završen získáním certifikátu ISO 9001 v roce 1998. 

 

Cílem tohoto úsilí bylo vytvořit v ČR dodavatele špičkových výhybkových konstrukcí nejen pro trhy ČR a SR, ale 
i pro export. Výsledky tohoto úsilí se projevily i vítězstvím v mezinárodních tendrech ČD a ŽSR na dodávky pro 
tranzitní železniční koridory, zabudováním celé řady vzorků nových prvků výhybek k validaci. 

 

Realizace vlastního výzkumně-vývojového programu ve spolupráci s řadou organizací a odborníků z různých 
oblastí např.  vysokých škol jako Univerzita Pardubice, VUT Brno , ČVUT v Praze, VŠB-TU Ostrava, projektových 
organizací a výzkumných ústavů jako jsou SUDOP Praha, VÚŽ, Ústav fyziky materiálů AVČR Brno, Ústav 
aplikované mechaniky Brno, VUHŽ Dobrá a dalších firem jako AŽD Praha, ŽPSV Uherský Ostroh, SL Třinec, 
Elektroline Praha, EXAM Ostrava. 

 

Do oblasti výzkumu a vývoje vynakládá společnost pravidelně ročně  1 – 3% z tržeb. 

 

 

Historie a současnost 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



WP2 Kolejová infrastruktura 

 3_1 Optimalizace konstrukce výhybek a výhybkových konstrukcí včetně potlačení vlivu proměnné 

svislé tuhosti 

 3_2 Nové materiály pro srdcovky, stanovení vhodné kvality oceli 

 3_3 Strategie dohlédací činnosti a údržby. Technologie stavebních prací a údržby 

 3_4 Závěrové systémy, žlabové pražce, monitorovací dohlédací systémy pro výměnové části a 

pohyblivé srdcovky 

 

 

   

Výhybka III. generace určená pro rychlá spojení  

tvaru J60-1:33,5-8000/4000/ ∞ 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



   

 

Výhybka tvaru J60-1:33,5-8000/4000/ ∞ 

 

Oblasti k řešení: 

1) Návrh konstrukčních prvků výhybky 

2) Výroba  

3) Manipulace  

4) Montáž + interní zkoušky 

5) Přeprava 

6) Pokládka 

7) Validace 

 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Ad 1) Návrh konstrukčních prvků výhybky 

Nepřerušená pojížděná hrana 

• Spojitý přechod trajektorie kola v místě křížení přímé a odbočné větvě výhybky (PHS) 

• Řešení srdcovky s odlévaným rámem 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Pevná srdcovka                                                                  Srdcovka s pohyblivým hrotem 



Ad 1) Návrh konstrukčních prvků výhybky 

Úklon pojížděných ploch ve výhybce 

• Zachování kontinuity kontaktní geometrie ve výhybce a přilehlé koleji 

• Plynulejší průjezd vozidla 

• Snížení kontaktního namáháním v kontaktu kolo – kolejnice 

• Nižší opotřebení součástí výhybek i vozidel 

• Úspora nákladů na údržbu a zvýšení životnosti výhybek 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Ad 1) Návrh konstrukčních prvků výhybky 

Speciální geometrie odbočné větve výhybky 

• Náhrada části kružnicového oblouku ve výhybce klotoidní přechodnicí 

• Lineární nárůst křivosti po délce klotoidy a dosažení koncové křivosti přechodnice shodné s 
křivostí navazujícího kružnicového oblouku 

• Návrh v souladu s normou EN 13 803 – 2 

• Snížení dynamických účinků 

• Zvýšení jízdního komfortu 

 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Ad 1) Návrh konstrukčních prvků výhybky 

Zajištění homogenního přenosu silových účinků 

• Rovnoměrné rozdělení pražců ve výhybce 

• Optimalizace geometrie pojížděných ploch výhybky vzhledem k eliminaci dynamických 
účinků 

• Absence excentricky uložených hmot na pražcích 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Dynamická tuhost podložek - 1.2 mm
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Ad 1) Návrh konstrukčních prvků výhybky 

Moderní ovládací systém výhybky 

• Jedna pohonná jednotka pro více závěrů 

• Symetrické umístění závěrů nad středem pražce 

• Plynule nastavitelná přestavná síla 

• Elektronicky řízená synchronizace přestavování výměny 

• Ovládání a kontrolní obvody výhybky s prvky autodiagnostiky 

 

 

 

 

 

 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Hydraulický agregát výměny 

Hydraulický agregát srdcovky 



Ad 2) Výroba  

• Navrhnout a zajistit technologii výroby v požadovaných přesnostech pro podmínky 
opakované výroby 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Ohřev jazyka před kováním komory jazyka Kování komory jazyka 



Ad 2) Výroba  

• Navrhnout a zajistit technologii výroby v požadovaných přesnostech pro podmínky 
opakované výroby 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Rovnání jazyka před obráběním Obrábění jazyka 



Ad 2) Výroba  

• Navrhnout a zajistit technologii výroby v požadovaných přesnostech pro podmínky 
opakované výroby 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Obrábění odlévaného rámu srdcovky 



Ad 3) Manipulace 

Nutno řešit technologii manipulace výhybkových dílů o velkých délkách. 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Manipulace s díly výměny v průběhu výroby a montáže 



Ad 4) Montáž a interní zkoušky 

• Nutno řešit technologii montáže výhybky z dílů o velkých délkách a zajištění potřebných 
tolerancí 

• Provádění interních zkoušek k ověření funkčnosti (závěry, ohřev, ….) 

CESTI 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 

Montáž výměnové části Montáž srdcovkové části 



Ad 5) Přeprava 

• Řešení přepravy z výrobního  závodu do místa pokládky (manipulace při nakládce a 
vykládce, uložení na přepravních vozech,….) 

 

Ad 6) Pokládka 

• Splnění požadavků na únosnost konstrukčních vrstev (přetvárný odpor,…), tloušťku a 
rovinnost konstrukční vrstev  

• Měření únosnosti na více místech pod výhybkou (v oblasti závěrů a dalších vybraných 
místech) 

• Instalace tlakových snímačů a snímačů zrychlení 

• Zajištění technologie pokládky se zohledněním délky manipulovaných dílů 

• Zaměření výchozího stavu a GPK 
 

Ad 7) Validace 

• Provádění kontrolních měření na instalovaných snímačích 

• Měření dynamické odezvy vozidla při průjezdu výhybkou 

• Sledování stability GPK 

• Provozní ověřování konstrukce výhyby včetně funkce přestavování 

• Provádění údržby na základě vývoje opotřebení 

CESTI 

15 

Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Instalace výhybky 

Ministerstvenm dopravy ČR rozpracován koncept do podoby tzv. rychlých spojení (RS). 

• převod zátěže ze silnice na železnici, 

• uvolnění stávajících koridorů od dálkových vlaků jejich převedením na tratě RS. 

Zahájení přípravy staveb již v období 2014-2020 + výstavba prvních úseků (Brno – Přerov), 

1. etapa Lovosice – Praha – Brno – Přerov, 

Využití výhybek pro rychlost jízdy do odbočky 160km/h (1:33,5-8000/4000/∞). 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Šetrnost k životnímu prostředí 

• Snižování energetických ztrát způsobených propadem rychlosti 

• Eliminace vzniku dynamických účinků a vibrací působících na okolí dráhy 

• Prodloužení intervalů oprav GPK 

• Prodloužení životnosti dílů výhybek 

• Snížení hlukové zátěže okolí 

• Snížení spotřeby materiálu a energie na výrobu nových dílů a údržbu trati 

• Prodloužení intervalů mazání kluzných ploch ve výměně a v srdcovce 

• Výrazné prodloužení intervalů údržby přestavného systému 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Vysokorychlostní výhybka III. generace 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 



Děkuji za pozornost 
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Výzkum a vývoj v DT Prostějov 
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Identifikace technických problémů a 
jejich možných příčin v drážním spodku
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Problematika zvyšování únosnosti železničního 
spodku

• Zacíleno na stávající konstrukce s málo únosnými, 
stlačitelnými nebo nestabilními vrstvami na hlavních 
koridorových tratích i tratích celostátního či regionálního 
významu.

• Nutno řešit v návaznosti na dobrou znalost reálných 
problémů, které se v drážním spodku vyskytují a které 
snižují kvalitu tratí, jejich použitelnost a v krajním případě 
i bezpečnost.

• Provedena analýza, jakým způsobem a jaké údaje o kvalitě 
a problémech v drážním spodku shromažďuje Správa 
železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC).
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Geometrie železničních tratí a její opravy

• Geometrii ovlivňují pohyby v kolejovém loži, konstrukčních 
vrstvách pražcového podloží, na zemní pláni i v železničním 
tělese.

• Opravy geometrie se zpravidla provádějí pouze v kolejovém 
loži – přeuspořádáním štěrku a úpravou polohy 
kolejnicových pásů – tzv. podbíjením.

• Podbíjení však ne vždy umožňuje opravit samotnou příčinu 
problému, který narušuje geometrii tratě → příčinu 
opakovaného narušování geometrie nutno dohledat, přesně 
pojmenovat a vhodnými prostředky a metodami odstranit.
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Problémy pražcového podloží (I)

• nebývají vždy patrné vizuálně,

• v případě vážnějších poruch dochází i k viditelným
posunům a přemisťování či vyplavování materiálů 
jednotlivých vrstev,

• typickým případem jsou tzv. zblácená místa.
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Problémy pražcového podloží (II)

• Nedostatečná únosnost a stabilita.

• Protlačování jemnozrnných zemin z podloží do nadložních 
vrstev (pumpovací efekt).

• Nerovnoměrná tuhost železničního spodku (rozhraní mezi 
tělesem železničního spodku a stavbou železničního 
spodku - mostní objekt, tunel se spodní klenbou, železniční 
přejezd, konstrukce pevné jízdní dráhy).

• Přechodové oblasti mostů, kde se významně mění
parametry tuhosti a únosnosti a často dochází k problémům
s geometrickými parametry koleje.

• Porušená aktivní zóna železničního spodku.
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Metody řešení problémů pražcového podloží (I)

• V současné době k dispozici množství metod (dobrý 
přehled zpracován v rámci projektu INNOTRACK).

• Z důvodů bezpečnosti, spolehlivosti a rentability je třeba na 
daném místě volit nejlepší technologické řešení, které je 
k dispozici.

• nutno vzít v potaz zvyšující se požadavky na intenzitu 
železničního provozu, nápravové zatížení a rychlost vlaků, 
a současně na zmenšování časových oken, která jsou 
k dispozici pro opravné práce. Kombinace těchto faktorů je 
skutečnou výzvou pro nalezení vhodných technologických 
postupů a řešení.
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Metody řešení problémů pražcového podloží (II)

Běžná praxe:

• nedostatečné použití vhodných diagnostických metod, které 
umožní nalézt skutečnou příčinu problému,

• nedostatečné finanční zdroje pro včasné odstranění 
rozvíjejících se vad a včasné provedení opravných prací na 
základě podkladových dat získaných z diagnostiky.
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Metody řešení problémů pražcového podloží (II)

Cílový stav:

• Stanovení objektivních parametrů rozsahu udržovacích 
prací by mělo být úzce propojeno s diagnostikou železniční 
dopravní cesty.

• Pro získání těchto parametrů by měla sloužit analýza 
diagnostických údajů.

• Samotné provádění prací by mělo být organizováno 
s nasazováním progresivních a efektivních mechanizačních 
prostředků zařazených do technologických linek s cílem 
maximální komplexnosti provádění udržovacích prací. 
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Databáze SŽDC (I)

• SŽDC ukládá podrobné informace o infrastruktuře do 
pasportní evidence železničního svršku (PŽSv) a pasportní 
evidence železničního spodku (PŽSp). 

• Pasportní evidence železničního spodku:
• pasport konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku,

• pasport zemního tělesa,

• pasport odvodňovacích zařízení,

• pasport zdí,

• atd.

• Propojení mezi PŽSp a PŽSv zajišťuje souhrnný pasport:
Udržovací jednotky železničního spodku. 
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Pasport konstrukčních vrstev tělesa železničního 
spodku (I)

Základní formuláře obsahují tyto údaje:

• konstrukční vrstvy (složení jednotlivých vrstev včetně jejich 
základních charakteristik)

• zemní pláň (údaje o zemní pláni a pod ní se nacházejícím materiálu 
zemního tělesa)

• podzemní objekt (data o objektech, nacházejících se pod plání 
tělesa žel. spodku)

• trvalé omezení nejvyšší traťové rychlosti

• geotechnický průzkum (předběžný, podrobný, doplňující, použitá 
metoda

• únosnost pláně (údaje o požadované a dosažené únosnosti na pláni 
žel. spodku)

• pasportní objekt (rok poslední obnovy/rekonstrukce atd.)



www.cesti.cz

Pasport konstrukčních vrstev tělesa železničního 
spodku (II)

Z pasportu lze dobře identifikovat úseky tratí s nevyhovující 
konstrukcí a únosností tělesa železničního spodku.
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Databáze SŽDC (II)

• Kompletní informace o stavu železničních tratí všech správ 
dopravní cesty v ČR jsou uloženy do podsystému 
Informačního systému provozního stavu sítě tratí (IS PSST) 
s názvem Systém operativního řízení údržby tratí (SORUT).

• S tím je úzce propojen Systém pro podporu rozhodování při 
plánování obnovovacích a udržovacích prací na 
železničním svršku – ECOTRACK



www.cesti.cz

Identifikace technických problémů a jejich 
možných příčin (I)

1. Vznik trvalých deformací tělesa železničního spodku po 
uvedení do provozu i přes provedení sanace neúnosných 
zemin pod úrovní pláně železničního spodku dle projektu.

• nevhodně navržená metoda nebo rozsah sanace pro dané 
inženýrsko-geologické poměry,

• vznik sesuvného pohybu,

• dlouhodobé sedání podloží pod násypem při výskytu silně 
stlačitelných a málo propustných zemin v podloží,

• nevhodná volba materiálu (např. geosyntetika, stabilizace).
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Identifikace technických problémů a jejich 
možných příčin (II)

2. Vznik trvalých deformací tělesa železničního spodku na 
předtím dlouhodobě bezproblémově využívané železniční 
trati.

• změna vstupních podmínek projektu (např. změna ve využívání tratě 
pro větší zatížení nebo rychlosti),

• při změně ve využívání trati pro vlaky s hmotností na nápravu větší 
než 22,5 t (zatížení od dopravy dosahuje do větší hloubky a nemusí 
již být dostatečná stávající metodika průkazních zkoušek),

• zanedbaná údržba (zhoršení funkce odvodňovacích systémů).
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Identifikace rozhodujících aspektů ovlivňujících 
náklady

1. Kvalita provedení geotechnického průzkumu tělesa 
železničního spodku.

2. Kvalita návrhu konstrukce železničního spodku.

3. Špatná nebo zanedbaná údržba.

4. Kvalita dodaných materiálů.

5. Změna režimu podzemních vod v kritickém místě vlivem 
nevhodného zásahu.

6. Podcenění rizikových faktorů v daném území projektantem.

7. Kvalita technických předpisů a norem pro návrh 
železničního spodku.
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Souhrn výsledků

• Provedená analýza sběru, uchovávání a využívání dat 
o železničním spodku u SŽDC umožnila zjistit, jaké klíčové 
parametry jsou sledovány zejména v souvislosti s únosností 
a skladbou železničního spodku a v oblasti diagnostiky a 
evidence závad.

• Další fáze řešení - ve spolupráci se SŽDC blíže specifikovat 
místa s nedostatečnou únosností a častými opravnými 
pracemi (potažmo nákladovostí) v těchto místech. Na 
základě toho bude hledáno optimální řešení pro rychlé, 
technicky proveditelné a ekonomicky příznivé zlepšení 
kvalitativních parametrů železničního spodku.
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CESTI Workshop 2013

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o., WP2

WT 2 Drážní svršek

2_3 Pevná jízdní dráha

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Charakteristika pevné jízdní dráhy – dále jen PJD

• a) jedná se o konstrukci pražcového podloží, kde je kolejové lože 

• nahrazeno tuhou konstrukcí např. betonovou deskou, 

• b) tuhost konstrukce je vzhledem k uspořádání prakticky konstantní, 

• c) rektifikace a pružnost upevnění je zajištěna výhradně v uzlech 

• upevnění,
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Typy konstrukce PJD se rozdělují 
z hlediska technologie provádění na:

• a) PJD z velkoplošných prefabrikovaných panelů, 
• b) PJD s dodatečným kotvením upevňovacích prvků do  
• předem zhotovené betonové desky, 
• c) PJD z monolitické desky se zabetonovanými příčnými 
• pražci,
• d) PJD z monolitické desky se zabetonovanými příčnými 
• dvoublokovými pražci,
• e) PJD s velkoplošnými pražci uloženými na betonové 
• nebo asfaltové desce, 
• f) PJD s vestavnými, kontinuálně podepřenými kolejnicemi

• V současnosti jsou nejpoužívanějšími typy a) a d).
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Typy konstrukce PJD se rozdělují 
z hlediska technologie provádění na:
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Porovnání konstrukčních výšek systémů PJD:
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Porovnání PJD s klasickou konstrukcí

Pevná jízdní dráha:

� alternativa „klasické“ konstrukce 
železničního svršku se štěrkovým ložem

Výhody pevné jízdní dráhy:
� delší životnost konstrukce
� minimalizace nutné údržby v průběhu životnosti
� prostorová stabilita koleje včetně geometrické polohy
� nižší konstrukční výška PJD

Souvislé úseky s pevnou jízdní dráhou je vhodné budovat na specifických 
úsecích tratí (nová zemní tělesa, mosty, tunely3) 
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V síti SŽDC jsou k XI / 2013 zřízeny dva úseky s PJD

1. úsek trať Česká Třebová – Přerov, 
úsek Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách, 
km 9, 530 ÷ 10, 030, obě traťové koleje, dl. 500 m ... zemní těleso

RHEDA 2000 kritéria: - konstrukční systém s příčnými dvoublokovými pražci

- realizovatelný i z domácích materiálových zdrojů ... výroba pražců v ŽPSV

2. úsek trať Vsetín – st. hranice ČR / SR, 

úsek Horní Lideč – st. hranice ČR / SR, 

km 23,169 ÷ 23,575, obě traťové koleje, dl. 406 m ... tunel a předportálí

PORR OBB kritéria: - konstrukční prefabrikovaný systém

- nenáročný na používané mechanizační prostředky

- realizovatelný z velké části domácími materiálovými zdroji ... výroba panelů v ŽPSV

- ověřený, spolehlivý a funkční v našich podmínkách

3. úsek SLOVENSKO   trať Nové Město nad Váhom  – Trenčín, 
úsek Nové Město nad Váhom – Trenčianské Biskupice, 

UČS 24nžkm 102,459 825 - 104,740 000 dl. 2 280,175 m
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Charakteristika úseku s PJD – RHEDA 2000

úsek Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách, 
km 9, 530 ÷ 10, 030, obě traťové koleje, dl. 500 m

RHEDA 2000 kritéria: - konstrukční systém s příčnými dvoublokovými pražci

PJD byla vybudována na samostatném zemním tělese, částečně v zářezu a v násypu.

Jádro zemního tělesa jednokolejné trati bylo konsolidované a bylo nutné ho 
oboustranně rozšířit pro dvoukolejnou železniční trať. 

Pro stavbu železničního spodku byla použita sendvičová konstrukce, uložená na 
vyztužené základové spáře.

Základní kvalitativní parametry byly stanoveny:

- únosnost zemního tělesa a zemní pláně    E0 ≥ 50 MPa    při 98 % PS

- únosnost pláně tělesa žel. spodku          EPL ≥ 80 MPa   při 100 % PS
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Příčné uspořádání PJD – RHEDA 2000
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Výstavba PJD – RHEDA 2000 v roce 2004 a 2005

Rozšíření násypového 
tělesa a zakládání paty 

násypového svahu

SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE NÁSYPU

- tl. 750 mm stabilizovaná zemina 

hutněná po 250 mm

-drenážní vrstva tl. 250 mm 

ze štěrkodrtě frakce 0 / 32 mm
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Výstavba PJD – RHEDA 2000 v roce 2004 a 2005

Pokládka konstrukční vrstvy z minerální směsi 

a betonáž HGT vrstvy 
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Výstavba PJD – RHEDA 2000 v roce 2004 a 2005

Pokládka dvoublokových pražců, osazení výztuže a 
betonáž PJD typu RHEDA 2000
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Výstavba PJD – RHEDA 2000 v roce 2004 a 2005

Typ přechodové oblasti z kolejového lože na PJD 
pro plynulý přechod tuhosti kolejové jízdní dráhy
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Charakteristika úseku s PJD – OBB PORR

úsek trať Vsetín – st. hranice ČR / SR, 

úsek Horní Lideč – st. hranice ČR / SR, 

km 23,169 ÷ 23,575, obě traťové koleje, dl. 406 m ... tunel a předportálí

PJD byla vybudována ve Střelenském tunelu a jeho předportálové části 
ve směru na zast Střelná.
Zemní pláň je tvořena v tunelu i předportálí spodní klenbou. Trať je dvoukolejná, 
elektrifikovaná SS 3 kV. 
Konstrukce PJD byla uložena na vyrovnávací monoliticky zřízenou betonovou desku, 
ukotvenou ke spodní klenbě. 

Základní kvalitativní parametry byly stanoveny:
- únosnost resp. pevnost spodní klenby min beton tř. C 20 / 25
- funkční stávající odvodnění tunelu
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Příčné uspořádání PJD – OBB PORR
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Výstavba PJD – OBB PORR rok 2012

Betonáž vyrovnávacího betonu a rektifikace PJD
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Výstavba PJD – OBB PORR

Osazení bednění a příčného 
odvodnění, podbetonování 
prefabrikované PJD typu OBB 
PORR
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PJD – OBB PORR ... provoz od roku 2012 / 2013

Prefabrikovaná PJD typu OBB PORR
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Vyhodnocení PJD v síti SŽDC

Oba úseku PJD byly zřízeny jako „zkušební“, jejichž příprava, realizace a 
provoz podléhá předem odsouhlaseným podmínkám a kontrolnímu režimu (předpis 

SŽDC S9 – Pevná jízdní dráha).

Úsek s PJD typu RHEDA je v provozu od podzimu roku 2004, tj. 9 let. Provoz 
nevykazuje žádné poruchy. Kvalitativní měření GPK jednoznačně prokazuje 
trvalou geometrickou polohu koleje.

Komentář osádky MV SŽDC...

...žádné "závady" se samozřejmě neodhalí - kolej je zde opravdu dosti kvalitní 

a žádné vady v GPK nevykazuje ....
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Záznam GPK z MV SŽDC na PJD

porovnání GPK na PJD a v kolejovém loži

PJD
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PJD = budoucnost kvalitní kolejové jízdní dráhy

Děkujeme za pozornost 
a přejeme Vám příjemné svezení 

po PEVNÉ JÍZDNÍ DRÁZE
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WP3 – Mosty – Efektivnější konstrukce s vyšší
spolehlivostí a delší životností

Jan L. Vítek, Jiří Peřina, Jan Tichý

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

Vývoj betonů s velmi vysokou pevností
Cíle a první zkoušky
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Cíl

Vysokohodnotný beton

UHPC = Ultra High Performance Concrete

� Pevnost v tlaku > 150 MPa (válce)

� Pevnost v ohybu > 15 Mpa

� Vodní součinitel < 0.25

� Vysoká houževnatost

� High shear strength

� Vysoká odolnost proti účinkům prostředí

� Vysoká trvanlivost
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UHPC

UHPC –složení

� Cement

� Voda

� Jemné kamenivo

� Příměsi – mikrosilika

� Plastifikátory a stabilizátory

� Hrubé kamenivo (do 5 mm)

� Vysokopevnostní ocelové drátky
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Druhy betonu
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Cíle 

� Vývoj vhodných směsí

� Systém ověřování hotového materiálu

� Systém ověřování materiálu v konstrukci 

� Ověřit UHPC v experimentální stavbě

� Podmínky pro navrhování a využívání
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Zkoušky materiálu 

� Čerstvý beton
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Zkoušky materiálu 

� Zatvrdlý beton – výroba těles
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Zkoušky materiálu 
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Zkoušky materiálu 
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Zkoušky materiálu 
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Zkouška soudržnosti předpínací výztuže
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Zkouška soudržnosti předpínací výztuže
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Zkouška soudržnosti předpínací výztuže
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Model spoje prefabrikované desky
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Model spoje prefabrikované desky
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Výztuž spoje prefabrikované desky

Typ S

Typ R
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Výztuž spoje prefabrikované desky
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Hotové desky
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Zkouška ohybem
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

Typický způsob porušení
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí
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Aplikace na spoje prefabrikovaných konstrukcí

� MSP trhliny 0.15 až 0.25 mm

� Porušení nenastalo ve spoji

� Typ vyztužení R výhodnější a jednodušší
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Experimentální nosník 

� Návrh

� Výroba

� Odzkoušení

� Aplikace
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Experimentální nosník

Návrh tvaru a výztuže experimentálního nosníku
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Experimentální nosník

Návrh předpětí experimentálního nosníku
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Výroba nosníku

Přeprava čerstvého UHPC od míchačky k formě
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Výroba nosníku

Ukládání čerstvého UHPC do formy formě
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Výroba nosníku

Vyrobený experimentální nosník – čerstvý UHPC
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Výroba nosníku

Vyrobený experimentální nosník – zatvrdlý UHPC
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Experimentální stavba (Dlouhodobé sledování)

CESTI – Měření sil v závěsech



www.cesti.cz

Závěr  2013 

� TP pro zkoušení betonu (materiál)

� Soudržnost předpínací výztuže

� Technologie spojů pref. desek spřažených mostů

� Projekt a výroba experimentálních nosníků
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SOUHRN
DIAGNOSTICKÝCH METOD
A JEJICH VYHODNOCENÍ

Autor: Tomáš Rotter, ČVUT, WP3

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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WP3: Souhrn diagnostických metod a jejich 
vyhodnocení

• Metodika pro diagnostiku stávajících mostů

dokončena 8/2013

rozsah: 145 stran

Zpracovatelé: ČVUT Praha (K134, K133, K132)

VUT Brno

Cíl: Zjištění skutečného stavu stavebního stavu 
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WP3: Souhrn diagnostických metod a jejich 
vyhodnocení

• Obsah metodiky:

• Hlavní cíle diagnostického průzkumu

• Zjištění skutečného stavu mostu

• Nedestruktivní a destruktivní metody pro zjišťování 
vlastností

• Použití zatěžovací zkoušky 

• Dlouhodobý monitoring stávajících mostů

• Výstupy z diagnostického průzkumu

• Příklady z praxe
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WP3: Souhrn diagnostických metod a jejich 
vyhodnocení

• Příklady diagnostiky ocelových mostů:

most v Kuksu

most přes D5 ve Vráži u Berouna

• Příklady diagnostiky betonových mostů

radiografická kontrola zainjektování předpínací

výztuže

železniční most v obci Polichno

• Příklady dlouhodobého monitoringu

železniční most v Kolíně

Trojský most v Praze
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WP3: Souhrn diagnostických metod a jejich 
vyhodnocení

• Výstupy z diagnostického průzkumu:

Podklad pro:

- zatřídění mostu do stavebního stavu

- stanovení zatížitelnosti

- stanovení zbytkové životnosti mostu

- rozhodovací proces o opravě

nebo rekonstrukci
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OVĚŘENÍ MATERIÁLŮ
PRO OPRAVY

Autor: Tomáš Rotter, ČVUT, WP3

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Mostovkové panely z plastů vyztužených vlákny

• Cíl:návrh konstrukce panelu

návrh postupu výroby

ověření únosnosti panelu  

• Použití pro mostovky:

provizorních mostů

mostů pozemních komunikací

lávky pro chodce
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

• Plasty vyztužené vlákny

Fiber Reinforced Plastic (FRP)

• Popis FRP

kompozitní materiál: vlákna Ø 10 µm

matrice

• Mechanické vlastnosti FRP

pevnost 80 – 330 MPa dle módu porušení

modul pružnosti 21000 – 28000 MPa
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

• Mostovkový panel
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Zkouška panelu:

Centrické zatížení 45 kN
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Zkouška panelu:

Excentrické zatížení 45 kN 
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Zkouška panelu:

Porušení stojiny

smykem
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

n

Zkouška únosnosti
stojiny v tlaku
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

PPorušení
stojiny v tlaku
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Únavová zkouška



www.cesti.cz

WP3: Ověření materiálů pro opravy

Teoretický model z shell prvků
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Příčný řez mostem TMS
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Příčný řez panelem
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WP3: Ověření materiálů pro opravy

Experimentální ověření panelu
VUT Brno - 2014

Praktické ověření panelu na mostě TMS
ŘSD ČR, středisko Mostních provizorií – 2014

Využití mostovkového panelu FRP pro mostní provizorium TMS
náhrada za dřevěné mostiny a ocelové podélníky
zvýší se zatížitelnost mostu TMS
prodlouží se životnost mostovky

Děkuji za pozornost
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO 
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA 

MOSTĚ.
Autor: Pavel Ryjáček, ČVUT, WP3

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

• Aktuální problémy:

• Bezstyková kolej na mostě – kombinovaná odezva mostu a 
bezstykové koleje

• Nedostatečné podklady pro tvorbu výpočetních modelů

• Nedořešené problémy interakce ve směrových obloucích
• Oblouky malého poloměru

• Příčné zatížení mostu a koleje

• Vliv teploty na interakci

• Stanovení požadavků pro umístění železničního svršku na 
most
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

• Metodika řešení:

• Analýza současného stavu

• Využití provedených měření pro stanovení vstupních 
parametrů do výpočetních modelů pro dominantní typy 
uložení koleje (most Kolín)

• Stanovení vlivu přitížení na interakci (Zatěžovací zkouška 
Děčín)

• Analýza interakce při víceosém zatěžování a klimatických 
vlivech na přímém upevnění a ERS

• Numerická analýza dalších vlivů na základě 
experimentálních dat

• Technické podmínky
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

• Metodika řešení:

Prostorové uspořádání

Řešení bezstykové koleje na mostě – atypická řešení
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Část mostu s kolejovým ložem
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Část mostu s přímým upevněním DFF300
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Stmelené kolejové lože
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Přepážka v 
kolejovém loži

Podkladnicové 
upevnění se 

sníženou svěrností 
na stmeleném loži
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Schéma měřených bodů:
- Teplota nosné konstrukce
- Teplota kolejnic
- Posuny v ložiscích
- Podélné napětí v kolejnicích
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Levý most - teplota kolejnice
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Most

Měření 

posunů

Rozpětí 

pole Typ koleje

Min. 

teplota

Max. 

teplota

Min. 

posun

Max. 

posun

Rozkmit 

teplot

Rozkmit 

posunů

[m] [°C] [°C] [mm] [mm] [°C] [mm]

Levý O1 32,0 Štěrkové lože -13,0 32,4 -14,2 1,0 45,4 15,2

Pravý O1 32,0 Štěrkové lože -12,1 30,5 -8,2 6,1 42,6 14,3

Levý P1 49,0 ŠL+prys+PU -13,0 32,4 -19,2 5,0 45,4 24,2

Pravý P1 49,0 ŠL+prys+PU -12,1 30,5 -11,8 7,7 42,6 19,5

Levý P3 28,0 Přímé upevnění -12,6 38,7 -1,7 10,7 51,3 12,4

Pravý P3 28,0 Přímé upevnění -12,6 38,7 -5,6 8,1 51,3 13,7

Levý P4 20,0 ŠL+prys+PU -13,0 32,4 -1,4 7,3 45,4 8,7

Pravý P4 20,0 ŠL+prys+PU -12,1 30,5 -4,6 5,0 42,6 9,6

Naměřené teploty a posuny
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Součinitel ekvivalentní tepelné roztažnosti

Most

Měření 

posunů

Rozpětí 

pole Typ koleje

Regresní 

koeficient

Souč. ekv. 

teplotní 

roztažnosti αm

Souč. αm 

dle [1] Rozdíl

[m] [1x10-6] [1x10-6] [%]

Levý O1 32,0 Štěrkové lože 0,2724 8,5 6,0 142

Pravý O1 32,0 Štěrkové lože 0,3035 9,5 6,0 158

Levý P1 49,0 ŠL+prys+PU 0,3747 7,6 6,9 111

Pravý P1 49,0 ŠL+prys+PU 0,4538 9,3 6,9 134

Levý P3 28,0 Přímé upevnění 0,2690 9,6 9,0 107

Pravý P3 28,0 Přímé upevnění 0,2321 8,3 9,0 92

Levý P4 20,0 ŠL+prys+PU 0,1870 9,4 8,3 113

Pravý P4 20,0 ŠL+prys+PU 0,1920 9,6 8,3 116
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Naměřené extrémy napětí vztažené ke stavu na začátku monitoringu
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě
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Max. teplota - porovnání teploty přírůstku normálové síly

v poli 3 v rámci denního cyklu 
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Minimální teplota - denní cyklus
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Poměr přírůstku normálové síly v koleji  ∆∆∆∆NP1,S2 k posunu v ložisku dle 

průměrné teploty  mostovky v měřeném dni Tm,meanP1. 
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Přímé upevnění – dle zkoušek TU Mnichov:
ulim=0,6mm
r0x= 23 kN/m

Kolejové lože – bilineární model:
ulim=2,5mm
r0x= varianty 10, 20, 30, 40 kN/m
Horní extrém - kolejové lože – tuhost dána upevněním kolejnice k pražci, 
bilineární model:
ulim=1,0mm
r0x= 33 kN/m
dolní extrém
lineární model kx=2 kN/m2

Výpočetní model
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

-70,0

-65,0

-60,0

-55,0

-50,0

-45,0

-40,0

-35,0

-30,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Z
m

ě
n

a
 n

a
p

ě
tí

 v
 k

o
le

jn
ic

i 
[M

P
a

]

Staničení po délce mostu [m]

Průběh napětí v kolejnici pro stav (- 12+6°C)

EXP kx=2 r0x=10 r0x=20 r0x=30 r0x=40 W14

Porovnání napětí stanovených různými modely s experimentem
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Porovnání napětí stanovených různými modely s experimentem
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Závěr:

Chování kolejového lože dobře odpovídalo bilineárnímu modelu 

rx0=30 kN/m, ulim= 2,5 mm 

Na základě verifikovaného modelu stanoven posun koleje v kolejovém loži vůči 

posunu mostu
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Dle vybraných cca 200 denních měření, kdy došlo k významnější změně teploty byl 

odvozen model tuhosti kolejového lože ve formě:
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Pro model chování přímého upevnění koleje zvolen bilineární model:
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WP3: Technické podmínky pro železniční svršek 
na mostě

Závěry:

• Součinitele ekvivalentní tepelné roztažnosti byly vyšší, než je uváděno v literatuře 

• Pro kolejové lože byl stanovena obecná závislost podélného odporu

• Nebyl zaznamenán vliv teploty na tuhost kolejového lože

• Nebyl zaznamenán žádný významný vliv přepážky v kolejovém loži na namáhání 

kolejnice, zejména díky užití svorek se sníženou držebností

• Extrémní napětí bylo zaznamenáno v oblasti kolejového lože, nikoliv přímého 

upevnění, kde bylo spolupůsobení redukováno užitím svorek se sníženou 

držebností
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WP4 – Tunely – Pokročilé technologie 
a efektivní technická řešení

Jan L. Vítek a kol.

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

Předmět výzkumu v oblasti betonových ostění

4.3 Vývoj vodonepropustného tunelového ostění
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Cíle

Vodonepropustné ostění

Proč?

Nepropustná konstrukce – využití konstrukce k dalšímu účelu (nic navíc)

Dlouhodobá životnost

Odpadá složitá a náročná instalace izolačního systému

Odpadá riziko poškození izolace

Snadnější oprava při průsaku nebo tečení
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Cíle

Technické podmínky pro výstavbu 

vodonepropustných tunelových ostění

Termín 02. 2013 – 02. 2017

4.3.1 Složení betonů pro vodonepropustné monolitické ostění

4.3.2 Podmínky pro aplikaci vodonepropustných tunelových ostění

4.3.3 Technologie výstavby vodonepropustného tunelového ostění

4.3.4 TP Vodonepropustné betonové ostění
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Obsah TP

Ražené a hloubené tunely

• Požadavky na ostění (kvalita vnitřního prostoru, tlak podzemní

vody, atd.)

• Složení betonu (složky, čerstvý beton, zatvrdlý beton)

• Technologie výstavby (podklad, betonáž, injektáž)

• Těsnění spár (těsnicí pásy, plechy, bentonitové těsnění, injektážní

trubičky)

• Kontrolní činnost a tolerance 

• Opravy

• Použité předpisy a doporučení
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Vodonepropustná konstrukce

• Vodonepropustný beton

• Minimum trhlin

• Těsné spáry

• Další problémy

� Agresivita prostředí

� Bludné proudy

Požadavky na konstrukci
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Beton pro vodonepropustné konstrukce

• Hutná struktura – samozhutnitelný beton ?

• Malý průsak

• Malý vývin hydratačního tepla

• Malé smršťování

• Přiměřený náběh pevnosti

• Menší modul pružnosti

Požadavky na beton
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Beton pro vodonepropustné konstrukce

• Beton s nízkým hydr. teplem

• Vlhko bez teplotních výkyvů

• Složení betonu a ošetřování

• Kratší bezpečnější

• Více výztuže

• Menší profily, menší vzdál.

• Složení betonu

• Složení betonu

Vznik a šířka trhlin

• Teplotní gradienty

• Ošetřování betonu

• Smršťování betonu

• Délka bet. úseků

• Množství výztuže

• Rozdělení výztuže

• Vyšší tahová pevnost betonu

• Menší modul pružnosti
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Beton pro vodonepropustné konstrukce

Teploty od hydratačního tepla



www.cesti.cz

Beton pro vodonepropustné konstrukce

Průběh smršťování vliv ošetřování betonu
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Vyztužování vodonepropustných konstrukcí

Dimenzování výztuže

• Mechanické zatížení

• Teplotní změny

• Objemové změny betonu

– silná závislost na vlhkosti betonu

(měření)

• Numerické modely s mnoha neznámými parametry
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Pracovní a dilatační spáry

Těsnění
• Gumové těsnicí pásy

• Těsnicí plechy

• Bentonitové těsnicí pásky

• Injektážní trubičky

• Detaily křížení pracovních spár

• Problémy:

• Návrh 

- dostatečný prostor pro zabetonování

- kolize s výztuží

• Provádění

- pečlivost provádění – lidský faktor
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Těsnění

Problematika těsnění spár

Správně

Chybně
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Těsnění

Příprava experimentu

Tlakové nádoby – těsnění pracovních spár
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Požadavky na beton

Článek: Materiály pro stavbu 8/2013

Ing. Robert Coufal, Ph.D.
TBG Metrostav, s.r.o.
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Ražené tunely

Rychlost výstavby x tvrdnutí betonu
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Ražené tunely

Lainzer tunel (Rak.) - Samozhutnitelný beton (20-30 m vody)
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Hloubené tunely
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Hloubené tunely   (cover and cut)
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Vysouvané tunely
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2013

Závěr

• Podrobný obsah budoucích TP

• Návrh betonových směsí pro vodonepropustné

konstrukce

• Podklady pro navrhování výztuže v tunelových 

ostěních

• Příprava experimentů pro ověření funkce těsnění

pracovních spár
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Průzkum rizika havárií 
podzemních staveb

Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Definování a ohodnocení rizika

Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu během 
přípravy, realizace a provozování podzemních staveb

Ocenění: 

H = pf * Cf

Cf - průměrná očekávaná hmotná škoda, ke které by došlo

při vzniku poruchy.

pf - pravděpodobnost poruchy (havárie) – váha rizika, 

bodové ohodnocení rizika 
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Stavebně-technologická a projekční rizika

Hlavní druhy (faktory zapříčiňující havárie):

• složité geologické a hydrogeologické poměry

• nedokonale provedený inženýrsko-geologický 
průzkum

• nevhodné vedení razicích a vyztužovacích prací

• chybný návrh

• konstrukční nedostatky

• špatná organizace výstavby

• nedostatečná zkušenost účastníků výstavby
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Vnější projevy havárií – 5  hlavních kategorií

• havárie, při kterých vznikl povrchový kráter

• havárie, které proběhly pouze v podzemí

(závaly, porušení čelby, stropu)

• průvaly podzemní vody

• havárie portálu

• skalní zřícení
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Vnější projev havárie – vznik povrchového kráteru
Tunel Blanka - 2008



www.cesti.cz

Vnější projev havárie – porušení primárního ostění
Tunel Jablunkov - 2009
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Vnější projev havárie – průval podzemní vody
Tunel Siglufjördur - Island, 2006
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Vnější projev havárie – havárie portálů a skalní 
zřícení, Tunel Hřebeč - 1995
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Nejvýznamnější havárie podzemních staveb v ČR 
za posledních 15 let
• Havárie silničního tunelu Hřebeč, 1995

• Havárie jámy Do-IV Dolu Doubrava v Orlové, 1998

• Zatopení pražského metra, 2002 

• Havárie železničního tunelu Březno, Březno u Chomutova,2003

• Havárie kolektoru Vodičkova, Praha 2005

• Havárie vodovodního přivaděče Švařeč- Běleč I, Brno, 2005

• Havárie železničního tunelu v Jablunkově, Mosty u Jablunkova 
duben 2008 a listopad 2009

• Havárie silničního tunelu Blanka v Praze,
květen a říjen 2008, květen 2010

• Propad na ulici Evropská pří výstavbě prodloužení metra linky A,

červenec 2012
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Provedené kroky průzkumu

1.Zavedení jednotné metodiky pro expertní posouzení úrovně 
celkových rizik konkrétního tunelového projektu.

2.Obecná analýza havárií a nebezpečných událostí při 
výstavbě tunelů (přes 66 případů z celého světa).

3.Podrobná analýza vybraných tunelů v ČR a ve světě.

4.Popis rizik hloubených a ražených tunelů z hlediska 
projektantů.
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1. Jednotná metodika pro expertní posouzení 
úrovně celkových rizik projektu tunelu

Základem je posuzování rizik jednotlivých přispívajících 
faktorů a jejich závažnosti

• geologické prostředí a jeho znalost

• systém přípravy (investor, délka přípravy, kontrola přípravy, 
náklady přípravy,....)

• stavební řešení (typ tunelu, tvar, zvolená technologie a její 
reference)

• zúčastněné subjekty a jejich reference (zhotovitel, investor, 
projektant, zhotovitel monitoringu, experti,....)

• prostředí projektu a jeho citlivost 
(intravilán / extravilán, kulturní a přírodní hodnoty, 
topografie, dopravní obslužnost,....)

.
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2. Obecná analýza – procentuální zastoupení rizik 
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3. Podrobná analýza – předběžné zhodnocení

• V porovnání se sousedním Rakouskem vychází podstatně 
větší četnost havárií – vztaženo na km ražby podzemního 
díla.

• Je nutné dodělat podrobnou analýzu  s Velkou Británií, 
Švýcarskem a Německem. Srovnání s jinými zeměmi (či 
oblastmi) by dalo pravděpodobně jiné výsledky.

• Na základě obecné analýzy je pravděpodobná možná 
příčina v četnosti havárií dána jednak složitými 
geologickými poměry v ČR a jednak větším množstvím 
realizovaných dopravních tunelů v Alpských zemích (a s tím 
spojené větší zkušenosti). 
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Kroky analýzy:

• Zkoumání historických podkladů

• Zhodnoceni IG podkladů

• Analýza projektu rekonstrukce 

• Zhodnocení použitých technologií a provádění rekonstrukce

• Analýza prováděného monitoringu

• Zjištění „skutečných“ geologických podmínek

• Numerické modelování události

• Vyhodnocení analýzy
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

• Rekonstrukce jednokolejného 
tunelu z roku 1917

• Tunel vyražen anglickou 
modifikovanou metodou

• Kamenné ostění (místní kámen)

• Délka tunelu 576 m

• Rozšíření na dvoukolejný  tunel

ražbou NRTM, 
plocha výrubu 91 m2
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Návrh rekonstrukce
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Havárie

• květen 2008 nestabilita na čelbě
upraven postup ražby

• duben 2009 nestabilita na čelbě

listopad 2009 mimořádná událost, zavalení 96 m díla
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Vybraná historická fakta

• 1939 byla v obou tunelech odpálena nálož s následným 

Prolomením nadloží (až 24 m) a propad silnice nad tunelem

• 1940 zasypán kráter a opraveno ostění

• 1971 přestavba železničního svršku – zabetonované pražce

• 1987 nový svršek – štěrkové lože a dřevěné pražce

• v historii díla několik rekonstrukcí, poslední 1999 –
přestavba některých pasů
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Časový postup rekonstrukce
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Ukázka monitoringu
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Numerické modelování

• 2D MKP Plaxis 8.2  

• 3D MKP Plaxis 3D tunnel

• Sestaveny 2 numerické modely zohledňující různé IG 
průzkumy

• Simulace postupů ražby, vyhodnocení vnitřních sil, 
mechanismu porušení
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3. Ukázka z podrobné analýzy havárie tunelu 
Jablunkov 

Závěr analýzy havárie

• Degradace zemin vlivem dlouhodobého působení vody, což 
vedlo k významnému snížení pevnostních a přetvárných 
charakteristik

• Říjen 2009 srážkově nadprůměrný (nárůst srážek o 200%)

• Iniciací havárie bylo s největší pravděpodobností zvýšení 
pórových napětí v měkkých jílovcích a ztráta jejich pevnosti
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4. Popis rizik hloubených a ražených tunelů z 
hlediska projektantů.
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ZÁVĚR

Havárie jsou velmi těžce předvídatelné, mohou znamenat velké 
škody na majetku a bohužel i ztrátu lidských životů.

Havárie stavební jámy

a zničený historický archiv

Kolín nad Rýnem, 2009 

Děkuji za pozornost a ZDAŘ BŮH
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Aplikace metodiky stanovení
inhalační expozice 
asfaltovým parám

Autor: Jiří Huzlík, CDV, WP5

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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OBSAH PREZENTACE

• Postup analýzy

• Přístrojová technika

• Vlastnosti vybraných látek používaných při pokládce

• Měření při pokládce živičných povrchů

• Vyjadřování a hodnocení výsledků měření
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Shrnutí postupu analýzy

• Složení asfaltových emisí
• částice

• páry

• Vzorkovací trať
• filtr

• sorbent

• čerpadlo

• Analytická koncovka
• Gravimetrie (cyklohexan-THC)

• GC/MS (DCM-VF)
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Přístrojová technika

• Vzorkovač
• IOM – SKC (PUF, GFF)

• Čerpadlo
• Aircheck2000 – SKC (2 l.min-1)

• Analytické váhy
• Mikrováhy MX5/A – Mettler-Toledo

• Extrakční zařízení
• fexIKA Vario control – Neotec (fluidized bed extraction)

• TurboVap II – Zymark (odfoukání dusíkem)

• Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (GC/MS)
• SHIMADZU QP2010 (EI, SCAN)
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Použité přístroje
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Karcinogenita látek

Č. Popis skupiny Činnost, expoziční látka

1

Humánní

karcinogeny s 

dostatečně

prokázaným 

účinkem

benzo[a]pyren

2A
Pravděpodobné

lidské karcinogeny
cyklopenta[cd]pyren, dibenz[a,h]anthracen, dibenzo[a,l]pyren

2B 
Možné lidské

karcinogeny

Asfalty - profesionální expozice tvrdým asfaltům a jejich emisím při aplikaci litého 

asfaltu, dále primárním asfaltům a jejich emisím při pokládce živičných povrchů; 

benz[j]aceanthrylen, benzo[b]fluoranthen, benzo[j]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, 

benz[a]anthracen, benzo[c]fenanthren, dibenzo[a,h]pyren, dibenzo[a,i]pyren, chrysen, 

indeno[1,2,3-cd]pyren, 5-methylchrysen, naftalen
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Ekvivalenty toxicity (TEF) PAHs

PAH - IARC 

skupina

Krewski et

al. (1989)

Nisbet, LaGoy

(1992)

Malcolm, 

Dobson (1994)

Kalberlah et 

al. (1995)

US EPA 

(1993)

McClure, 

Schoeny (1995)

Muller et al. (1995a, 

1995b, 1996)

BaP - 1 1 1 1 1 1 1 1

CcdP – 2A 0,023 0,1 0,1

DBahA – 2A 1,11 5 1 1 1 1 0,89

DBalP – 2A 100 100

BaA – 2B 0,145 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,014

BbF – 2B 0,141 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11

BjF – 2B 0,1 0,1 0,045

BkF – 2B 0,061 0,1 0,1 0,1 0,01 0,1 0,037

Chr – 2B 0,0044 0,01 0,01 0,01 0,001 0,1 0,026

DBahP – 2B 1 1,2

DBaiP – 2B 0,1

IPy – 2B 0,232 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,067

Nap – 2B 0,001 0,001
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PAHs zařazené do skupin 1, 2A a 2B dle IARC
(2013) 

BaP CcdP DBahA DBalP BjAA

BbF BjF BkF BaA BcPhe

DBahP DBaiP Chr Ipy

Nap 5-MeChr
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Základní vlastnosti PAHs

Table

PAH Zkratka
Sumární
vzorec

MW
[g.mol-1]

Počet 
kruhů

Bod 
varu
[°C]

Bod 
tání
[°C]

Tenze par 
25°C
[Pa]

Fluoranthen Fla C16H10 202,26 4 375 109 1,2.10-3

Pyren Py C16H10 202,26 4 393 150 6,0.10-4

Benzo[a]anthracen BaA C18H12 228,30 4 400 161 2,8.10-5

Chrysen Chr C18H12 228,30 4 448 254 5,7.10-7

Benzo[b]fluoranthen BbF C20H12 252,32 5 481 168 6,7.10-5

Benzo[j]fluoranthen BjF C20H12 252,32 5 480 165 2,0.10-6

Benzo[k]fluoranthen BkF C20H12 252,32 5 480 216 5,2.10-8

Benzo[a]pyren BaP C20H12 252,32 5 496 178 7,0.10-7

Dibenz[a,h]anthracen DBahA C22H14 278,35 5 524 267 3,7.10-8

Dibenz[a,c]anthracen DBacA C22H14 278,35 5 518 206 1,3.10-9

Indeno[123-cd]pyren IPy C22H12 276,34 6 536 164 1,3.10-8

Benzo[ghi]perylen BghiPe C22H12 276,34 6 550 277
Dibenzo[a,e]pyren DBaeP C24H14 300,54 6 592 244
Dibenzo[a,h]pyren DBahP C24H14 300,54 6 596 317
Dibenzo[a,i]pyren DBaiP C24H14 300,54 6 594 282 3,2.10-10

Dibenzo[a,l]pyren DBalP C24H14 300,54 6 595 162
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Pracoviště při pokládce živičného povrchu v 
tunelu Blanka

Identifikovány 
dvě pracovní

pozice s 
potenciálně

odlišnou 
expozicí



www.cesti.cz

Pracovní prostředí v tunelu Blanka
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Sledované pracovní profese

Vstup do 
vzorkovacího 

zařízení
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Hodnocení výsledků
Assessment of Personal Inhalation Exposure to Bitumen Fume. Guidance for an Inhalation 
Exposure Metric and Monitoring Strateg. (Monitoring Method). Eurobitume 2011

• TPF – diference vážení filtru
• gravimetrie (organická + anorganická hmota)

• BSF – cyklohexanový extrakt filtru
• gravimetrie

• GC/MS 

• FTIR – C-H stretch vibrace při 2800-3000 cm-1

• VF – CDM extrakt PUF (C5 – C14)
• GC/MS (kalibrace C9/C10)

• THC
• součet VF a BSF

• Minerální částice
• rozdíl TPF-BSF
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Metrologie
Assessment of Personal Inhalation Exposure to Bitumen Fume. Guidance for an Inhalation 
Exposure Metric and Monitoring Strateg. (Monitoring Method). Eurobitume 2011

• Střední hodnota výsledku
• Aritmetický průměr (počet měření <6)

• Geometrický průměr (počet měření >20)

• Statistické testy shod výsledků
• t-testy (střední hodnoty)

• F-testy (rozptyly)

• konfidenční intervaly pro výsledky



Děkuji za pozornost
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Environmentální rizika
materiálů používaných pro 
stavbu povrchů vozovek při

kontaktu s vodou

Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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OBSAH PREZENTACE

• R-materiály a asfaltové směsi

• Studované materiály

• Metodika

• Složení materiálů

• Složení výluhů

• Ekotoxikologické testy

• Hodnocení materiálů

• Závěry



www.cesti.cz

R- MATERIÁLY A ASFALTOVÉ SMĚSÍ

• Složení R - materiálů a asfaltových směsí s různým podílem
recyklovaného kameniva – podmiňuje zpětné využití při rekonstrukci
nebo stavbě nových vozovek.

• Přítomnost škodlivin a nebezpečných látek

• složení původního materiálu (např. přítomnost dehtu)

• vznik při provozu na komunikaci (výfukové plyny a částice)

• nové látky v aditivech (např. polymery modifikovaná pojiva)

• Těžké kovy, PAH – klasické analytické metody např. ICP-MS/OES,
AAS,GC-MS, HPLC – pouze informace o obsahu

• Výhodné spojení chemické analýzy s testy ekotoxicity.
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STUDOVANÉ  MATERIÁLY

• Vzorky vysušeny při pokojové teplotě (bez přístupu světla pro
minimalizaci ztráty těkavých komponent).

• Prosáty sítem o velikosti oka 4 mm dle Metodického pokynu odboru
odpadů MŽP k hodnocení vyluhovatelnosti odpadů.

Označení materiálu Charakteristika

1
Ze skládky ve Švédsku. Obsah dehtu. Použit jako referenční materiál 
(nejhorší scénář).

2
Z deponie materiálu z různých zdrojů v ČR (nejvíce SMA 11S, ACL 22S, 
ACO 11+, ACP 16+). 

3 Ze skládky v Dublinu. 

4 SMA (11.2 mm) s 0 % recyklátu, čerstvý materiál.

5 SMA (11.2 mm) s 15 % recyklátu, čerstvý materiál.

6 SMA (11.2 mm) se 30 % recyklátu, čerstvý materiál.

7
Asfaltová směs obsahují 50 % recyklátu a speciální přísadu Storbit
(obsahuje speciální ropné destiláty a parafínový vosk), čerstvý materiál.
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METODIKA – stanovení chemického složení 
materiálů a výluhů

• Rozložení vzorků pomocí mikrovlnného
systému MW-3+ (Berghoff, Německo)
v uzavřených teflonových nádobách za
vysokého tlaku a teploty ve vysoce čisté
kyselině dusičné.

• Koncentrace vybraných kovů byly měřeny
na přístroji ICP-MS Xseries 2 (Thermo
Scientific, Německo) v souladu s EN ISO
17294-2:2004.
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METODIKA – stanovení chemického složení 
materiálů a výluhů

• Extrakce dichlormetanem, zakoncentrování
odpařováním v dusíku (Turbovap -
Zymark, USA), kolonkování na vyžíhaném 
silikagelu, stanovení koncentrací na 
přístroji GC-MS QP 2010 (Shimadzu, 
Japonsko).



www.cesti.cz

METODIKA – ekotoxikologické testy

• Vyhláška MŽP č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

• Realizován pouze úvodní test a ověřovací test.
Testovaný 
organismus 

Délka testu
Měřený 
parametr 

Příslušný předpis

Daphnia magna 48 hodin Imobilizace
ČSN EN ISO 6341 Jakost vod – Zkouška inhibice pohyblivosti 
Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní 
toxicity.

Desmodesmus
subspicatus

72 hodin
Inhibice/ 
Stimulace

ČSN EN ISO 8692 Jakost vod - Zkouška inhibice růstu 
sladkovodních zelených řas.

Poecilia
reticulata

96 hodin Mortalita
ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod – Stanovení akutní letální 
toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-
Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] – Část 2: Obnovovací metoda.

Sinapis alba 72 hodin
Inhibice/ 
Stimulace

OECD 208/2006 - Terrestrial Plant Test: Seedling Emergence and 
Seedling Growth Test.
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VÝSLEDKY – složení materiálů

• Pro většinu vybraných prvků byly nejvyšší koncentrace stanoveny 
v materiálu z deponie v ČR (materiál 2) zejména Mn, Cr, V a  Ba. 
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VÝSLEDKY – složení materiálů

• Koncentrace PAH nejvyšší v materiálu č. 1 (s obsahem dehtu), který 
obsahoval velmi vysoké nebo vysoké koncentrace sledovaných PAH, 
většinou o řád vyšší než v ostatních materiálech.
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VÝSLEDKY – složení výluhů

• Koncentrace prvků ve všech výluzích byly velmi nízké nebo pod 
limitem detekce, kromě Mn, Ba a V. Nejvyšší koncentrace v materiálu 
1 a 7. pH výluhů se pohybovalo v intervalu 7,5 až 8,5.
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VÝSLEDKY – složení výluhů

• Nejvyšší celkové obsahy PAH (fluoranthen a pyren) a TOC i DOC ve 
výluhu z materiálu s obsahem dehtu (č. 1), nejnižší ve výluhu materiálu 
č. 7.
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VÝSLEDKY – ekotoxikologické testy

Výluh z materiálu č.

1 2 3 4 5 6 7
Testovaný 
organismus

Sledovaný 
parametr

Dapnia magna Imobilizace 5 10 0 0 0 0 0

Poecillia 
reticulata

Mortalita 0 0 0 0 0 0 0

Desmodesmus 
subspicatus 

Inhibice (+) / 
stimulace (-)

-7,5 -6,11 1,79 2,34* -1,42* -1,12* 6,75

Sinapis alba
Inhibice (+) / 
stimulace (-)

-4,67 -8,06 3,8* 3,39 -0,15* -0,14* 6,84

Legenda: * = statisticky nevýznamné na hladině 95% pravděpodobnosti.

• Limitní hodnoty toxikologických parametrů definované Vyhláškou MŽP 
č.294/2005 Sb. byly bezpečně dodrženy. 
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VÝSLEDKY – celkové zhodnocení

Parametr

Materiál

“nejlepší” “nejhorší”

Chemické složení 
materiálu

Kovy 50% recyklátu + Storbit (č. 7) Z deponie v ČR (č. 2) 

PAH Čerstvý s 15 % recyklátu (č. 5) Ze skládky v Dublinu (č. 3)

Chemické složení 
výluhu

Kovy 50% recyklátu + Storbit (č. 7) Z deponie v ČR (č. 2)

PAH 50% recyklátu + Storbit (č. 7) Čerstvý s 0 % recyklátu (č. 4)

Ekotoxikologické testy Čerstvý se 30 % recyklátu (č. 6) Z deponie v ČR (č. 2)

• Materiál s obsahem dehtu (č. 1) byl z celkového hodnocení vyloučen.
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Závěry

• Materiál resp. jeho výluh obsahující nejnižší koncentrace běžně
stanovovaných kovů a PAH nemusí představovat nejnižší riziko pro
vodní ekosystém - materiál s 50 % recyklátu a speciální příměsí v pojivu
storbit (č. 6).

• Výluhy mohou obsahovat i nějaké další látky, které nejsou běžně
sledovány nebo je není možné běžnými postupu identifikovat a
kvantifikovat jejich obsahy, ale významným způsobem mohou ovlivňovat
toxicitu prostředí pro živé organismy. Případně mohou být uvolňované
látky v biodostupnější formě pro organismy.

• Ekotoxikologické testy by měly být realizovány jako první
krok při hodnocení možných negativních vlivů vzorku na
životní prostředí a živé organismy následované chemickými
analýzami za účelem identifikace látek zodpovědných za
toxicitu.
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Roman Ličbinský, Divize dopravní infrastruktury a životního prostředí, 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno

e-mail: roman.licbinsky@cdv.cz, www.cdv.cz
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CESTI Workshop 2013 
Hodnocení hlučnosti

vybraných povrchů vozovek

Autor: Ing Vítězslav Křivánek, Ph.D., CDV, WP5

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Úvod – dominantní složka hluku z automobilové 
dopravy

• Nízká rychlost (cca do 40 km/h u OA a cca do 60 km/h 
u NA) je u vozidel vybavených spalovacím motorem 
dominantním zdrojem hluku hnací jednotka

• Střední rychlost 
převládá hluk od 
pneumatik, způsobený 
jejich odvalováním po 
vozovce, je dominantní 
přibližně do rychlosti 
200 km/h.

• Vysoká rychlost dominantním zdrojem hluku 
je aerodynamický hluk, zapříčiněný 
obtékáním vzduchu kolem vozidla.
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Metody měření vlivu povrchů vozovek na dopravní 
hluk

• Close-proximity (CPX).

• Statistical Pass-By (SPB).

• On Board Sound Intensity 

(OBSI).

• Controlled Pass-By (CPB).

• Coast By (CB).
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)

• Pneumatika osazená se
nechá odvalovat po
testované dráze s pěticí
mikrofonů připevněných
v její blízkosti.

• Pro referenční rychlost je
zaznamenávána průměrná
hladina akustického tlaku
pro každý segment silnice.

• Doporučeno - měření
teploty povrchu za jízdy,
sledování rychlosti daného
segmentu silnice.
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)

• Návrh normy ISO 11819-2 - Acoustics – Method for
measuring the influence of road surfaces on traffic noise –
Part 2: The Close Proximity Method. Poslední draft 20. 12.
2012, ICS 17.140.30.

• Návrh normy ISO 11819-3: Acoustics - Measurement of the
influence of road surfaces on traffic noise - Part 3:
Reference tyres.

Uniroyal Tigerpaw 225/60-R16 Avon AV4 195-R14C
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)

Měřící vybavení 
umístěné na přívěsu
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)

GPS a teplotní čidlo
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)

Mikrofony
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)

Měřící vybavení umístěné v autě
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Metoda malé vzdálenosti 
(CPX - Close proximity)



www.cesti.cz

Metoda malé vzdálenosti - výstupy
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Metoda malé vzdálenosti - výstupy

Povrch

Stáří 
povrchu 
v době 
měření

Referenční 
rychlost 
[km/h]

Referenční 
teplota [°C]

Skutečná 
rychlost  
[km/h]

Skutečná 
teplota 

povrchu 
[°C] 

Skutečná 
teplota 

vzduchu 
[°C]

Změřená 
LAeq [dB]

Korigovaná 
LAeq na ref. 

hodnoty [dB]

SMA 
11S

cca 10 let 50,00 20,0 50,16 26,7 23,1 92,2 92,4 ± 1,0

ACO 
11S

2 roky 50,00 20,0 50,29 31,2 24,2 89,4 89,8 ± 1,0

PA 8 
CRmB

2 roky 50,00 20,0 50,34 25,1 22,6 89,1 89,3 ± 1,0

PA 8 
CRmB

0 roků 50,00 20,0 49,82 27,7 23,9 85,9 86,3 ± 1,0
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Aktivity v rámci CESTI

• Posouzení čištění nízkohlučných povrchů

• Srovnávací měření s obdobným zařízením z Francie

• Sledování změn hlučnosti u vybraných typů povrchů
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Posouzení čištění nízkohlučných povrchů

Problém zanášení
povrchů vozovek!

Týká se hlavně
vozovek s vysokou
mezerovitostí vrchní
obrusné vrstvy
povrchu
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Posouzení čištění nízkohlučných povrchů

Specializovaný čistící vůz SR
(čištění vysokotlakým proudem vody)             

V ČR se neprovádí specializovaná údržba povrchů!

Čištění bylo prováděno v rámci pokusu firmy Eurovia, CDV provedlo měření hlučnosti
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Posouzení čištění nízkohlučných povrchů
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Srovnání hlučnosti povrchu Viaphone před a po čištění

Viaphone (1 rok,
silně znečištěn -
stavební práce)
Viaphone (1 rok,
vyčištený)

Viaphone (2
roky)

Viaphone (2 roky,
vyčištený)

Viaphone (2
roky)

Viaphone (2 roky,
vyčištený)

Viaphone (3
roky)

Čištění bylo prováděno v rámci pokusu firmy Eurovia, CDV provedlo měření hlučnosti
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Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením 
Eurovia zapůjčeným z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
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Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením 
Eurovia zapůjčeným z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
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Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením 
Eurovia zapůjčeným z Francie

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
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Srovnávací měření CDV a Eurovia 

Parametry CDV Eurovia

Norma

ISO/CD 11819-2 Acoustics -
Measurement of the

influence of road surfaces on 
traffic noise - Part 2. (ICS 
17.140.30 ze dne 20. 12. 

2012)

"Mesure en continu du bruit 
de contact 

pneumatique/chaussée, 
Méthode d’essai n°63 LCP" 

z roku 2008

Měření Měřící přívěs Auto Renault Scénic
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Srovnávací měření CDV a Eurovia 

Parametry CDV Eurovia

Pneumatika
Uniroyal Tigerpaw

225/60-R16 
Michelin Energy
E3A195/60/R15

Tlak pneu 200 kPa 220 kPa

Nájezd pneu 12 tis. km 125 tis. km

Počet 
mikrofonů

5 3
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Srovnávací měření CDV a Eurovia 

Parametry CDV Eurovia

Typ mikrofonu
Brüel & Kjær, typ 

4189
Brüel & Kjær, typ 

4189

Měření rychlosti GPS Nezávislé tacho kola

Měření teploty Infračidlo Infračidlo

Nejistota 
měření

+/- 1,0 dB +/- 1,4 dB
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Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením 
firmy Eurovia – výsledky pro rychlost 50 km/h

Eurovia

Měřený úsek
Rok 

pokládky

Typ 

povrchu

Skutečná 

rychlost  

[km/h]

Skutečná 

teplota 

vzduch  

[°C]

Skutečná 

teplota 

vozovka  

[°C]

Změřená 

L Aeq  [dB]

Pneumatika 

Uniroyal 

Tigerpaw 

225/60-R16, 

korigovaná L Aeq 

na ref. hodnoty 

[dB]

Pneumatika 

Michelin 

Energy 

E3A195/60/R15, 

korigovaná L Aeq 

na ref. hodnoty 

[dB]

Ulice Michelská (Podle Kačerova - Jižní spojka), 

Praha
2008 PA CRmB 50,79 18,0 24,4 94,5 94,4± 1,0 93,3± 1,4

Průtah obcí Říčany, směr z Prahy 2012 Viaphone 50,27 21,5 29,5 88,1 88,4± 1,0 90,3± 1,4

Ulice K Barrandovu, do kopce úsek 1 (konec 

mostu na ulici K Bararrandovu-Slivenecká-

Lamačova), Praha

2011 Viaphone 50,90 25,0 43,4 88,6 89,2± 1,0 91,0± 1,4

Ulice K Barrandovu, do kopce úsek 2 (Lamačova - 

Štěpařská), Praha
2012 SMA8 LA 50,44 25,5 40,4 88,6 89,3± 1,0 90,8± 1,4

Ulice K Barrandovu, z kopce úsek 1 

(Wassermannova - Štěpařská), Praha
2011 SMA8 LA 50,11 26,0 39,7 89,2 90,0± 1,0 90,5± 1,4

5. května směr Praha úsek 1  (Jižní spojka - Na 

Strži) levý pruh, Praha
2012 Viaphone 50,64 26,5 46,3 88,2 89,0± 1,0 90,0± 1,4

5. května směr Brno úsek 1 (Na Strži - Jižní 

spojka) stř. pruh, Praha
2012 Viaphone 50,55 26,5 43,5 88,2 88,9± 1,0 91,5± 1,4

5. května směr Praha úsek 2 (Hvězdova - 

Pankrácké náměstí) levý pruh, Praha
2011 Viaphone 51,31 26,5 40,5 88,7 89,2± 1,0 89,9± 1,4

5. května směr Brno úsek 2 (Pankrácké náměstí - 

Hvězdova) stř. pruh, Praha
2011 Viaphone 49,73 26,5 33,6 88,6 89,3± 1,0 90,5± 1,4

CDV

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
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Srovnávací měření CDV s obdobným zařízením 
firmy Eurovia – výsledky pro rychlost 50 km/h

Eurovia

Měřený úsek
Rok 

pokládky

Typ 

povrchu

Skutečná 

rychlost  

[km/h]

Skutečná 

teplota 

vzduch  

[°C]

Skutečná 

teplota 

vozovka  

[°C]

Změřená 

L Aeq  [dB]

Pneumatika 

Uniroyal 

Tigerpaw 

225/60-R16, 

korigovaná L Aeq 

na ref. hodnoty 

[dB]

Pneumatika 

Michelin 

Energy 

E3A195/60/R15, 

korigovaná L Aeq 

na ref. hodnoty 

[dB]

Ulice V Holešovičkách směr Argentinská 

(Kubišova - Pátkova), Praha
2006 SMA 8 51,37 28,0 33,8 93,5 92,5± 1,0 93,2± 1,4

Ulice V Holešovičkách směr Liberecká (Pátkova - 

Kubištova), Praha
2006 SMA 8 50,81 27,0 32,3 93,3 92,5± 1,0 93,2± 1,4

Most Barikádníků směr Argentinská, Praha 2007 SMA 11S 49,55 26,0 32,1 91,9 93,7± 1,0 94,7± 1,4

Most Barikádníků směr Liberecká, Praha 2007 SMA 11S 49,90 27,0 33,0 91,9 93,8± 1,0 94,9± 1,4

Poděbradská, za křížením s ulicí Hloubětínská 

po světelnou křižovatku s boční ulicí Slévačská, 

Praha

2012 směs PA 8 50,97 20,0 25,9 88,5 88,4± 1,0 88,3± 1,4

Poděbradská, od nájezdu před křížením s ulicí 

Slévačská po světelnou křižovatku s boční ulicí 

Pod Trutnovskou tratí, Praha
2010 směs PA 8 49,84 19,0 27,1 90,4 90,7± 1,0 90,4± 1,4

CDV

Měření hlučnosti CDV bylo prováděno společně s Eurovia Services
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Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168

Kontaktní informace:

Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D.

Email: vitezslav.krivanek@cdv.cz
Mobil: +420 601 321 681
Telefon: +420 541 641 307

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00  Brno

www.cdv.cz

Děkuji Vám za pozornost!
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WP7 Systémy hospodaření v dopravní infrastruktuře
KATALOGY RIZIK

Jiří Šejnoha, Eva Novotná, Tomáš Janda, Vladimír Srnec (student)

OSNOVA

• Katalogy nebezpečí (rizik)
• Vzorový katalog

• Katalogy pro jednotlivé oblasti

• Aktualizované modely pro simulace rizik
• 2D/3D model pro ražbu tunelu

• Zjednodušený model pro aktualizaci materiálových 
parametrů

• Závěr
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KATALOGY NEBEZPEČÍ (RIZIK)

STRUKTURA KATALOGU

• A - Stavebně-technologická a projekční rizika 

• B - Strategická rizika 

• C - Kreditní a tržní rizika 

• D - Vnější rizika 

• E - Operační rizika 
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• A1 - Stavební a projekční rizika 
A1. 1 - Projektová dokumentace - nesplnění očekávání kladených na 

projektovou dokumentaci

A1. 2- Konstrukce a stavba - nesplnění očekávání kladených na konstrukci  

projektu, styl, kvalitu, případně i zpoždění dokončení

A1. 3- Překročení stavebních nákladů - špatný plán nákladů

• A2 - Riziko lokality
A2. 1-Specifické omezení staveniště

A2. 2-Další specifická omezení dané lokality 

A2. 3-Chráněná krajinná oblast, památková zóna, kulturní a archeologické

dědictví

• A3 - Rizika chybných technologií a sítí
A3. 1-Vady v průběhu realizace  i fáze životnosti projektu

A3. 2-Chybné technologie, neočekáváné přerušení dodávky 

energie, výpadků sítí a podpůrných systémů

A - STAVEBNĚ-TECHNOLOGICKÁ A PROJEKČNÍ RIZIKA 
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• B1 Smluvní rizika 

• B2 Rizika ve vztahu ke klientům 

• B3 Ostatní strategická rizika 

C - KREDITNÍ A TRŽNÍ RIZIKA

• C1 - Finanční rizika 

• C2 -Tržní rizika 

B - STRATEGICKÁ RIZIKA , C - KREDITNÍ A TRŽNÍ RIZIKA
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D - VNĚJŠÍ RIZIKA 

• D1 Vyšší moc a politická rizika 

• D2 Ostatní vnější rizika 
D2. 1 Kulturní rizika

D2. 2 Environmentální rizika

D2. 3 Legislativní rizika

Nutno rozhodnout o environmentálních rizicích

Var. 1 Řešit samostatně v rámci WP5 se specifiky WP1 až WP4

Var. 2 Řešit v rámci katalogů pro WP1 až WP4 s konzultacemi s WP5 
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• E1 Operační rizika spojená s hodnocenou společností

• E2 Ostatní operační rizika
E2. 1 spojená se  zdroji

E2. 2 spojená s materiálem a zařízením

E2. 3 spojená se subdodavateli

• E3 - Bezpečnostní rizika 

E - OPERAČNÍ RIZIKA 
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KATALOGY PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI

• WP1 – Pozemní komunikace

• WP2 – Kolejová infrastruktura

• WP3 – Mosty 

• WP4 – Tunely                       Specializace mohou čerpat     
ze vzorového katalogu

(viz doc. Pruška WP4) 
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MODEL RAŽBY TUNELU 2D/3D – PRO DALŠÍ ETAPY 
ŘEŠENÍ

• 2D geometrický model

• 3D výpočetní model

• Analogie s Winkler-Pasternakovým modelem podloží

• Předpoklad po částech neměnné geometrie v podélném 
směru

• Předpoklad známého tvaru konvergenčních křivek
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MODEL INTERAKCE MEZI RAŽBOU A STAVBOU NA 
POVRCHU

• Model ražby 2D/3D
• Plastické materiálové modely

• Model budovy - 3D rámová konstrukce
• Uvažuje se poškození materiálu

• Model interakce
• Tuhost budovy ovlivňuje deformace při ražbě
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ZJEDNODUŠENÝ MODEL PRO BAYESOVSKOU 
AKTUALIZACI PARAMETRŮ

��3,3���3,1� = 	�3,1� 

Výsledkem jsou „modelové“ posuvy v libovolném bodě v závislosti 
na parametrech modelu 
 = ��1 , �, … , � � 

����, �, �� 

� = 1, 2, 3 

z 2D/3D modelu
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ZJEDNODUŠENÝ MODEL PRO BAYESOVSKOU 
AKTUALIZACI PARAMETRŮ

• Měří se posuv w v různých místech

vektor modelových posuvů

modelově predikované posuvy

prior

posterior Likelihood měřené posuvy

• Likelihood – funkce věrohodnosti
Váže modelově predikované posuvy wi (xxxx� a naměřené průhyby wi
pomocí funkce rozdělení chyb

�
��|�1 , �2 , … , �� � ∝ �
����
��� 

�1���, … , �� ���   

�1 , … , ��  

�� = �� − ����� 


 = ��1 , �, … , � � 
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ZJEDNODUŠENÝ MODEL PRO BAYESOVSKOU 
AKTUALIZACI PARAMETRŮ

Při nezávislosti chyb měření i a předpokladu jejich normálního rozdělení

Při simulaci vektoru X X X X a následně wi (xxxx�
se kombinují dvě metody:

• metoda „sub-set“ simulace

(úzká oblast LXXXX )

• Metropolis-Hastings algoritmus
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Závěr

• Katalog rizik je zpracováván po specializacích

• Nutno rozhodnout

- environmentální rizika zahrnout do specializovaných      

katalogů nebo v rámci WP5 samostatně

- pokračovat v Katalogu rizik pro provoz na stavbách

• Je připraven model pro interakci ražby tunelu se zástavbou

• Model lze modifikovat i pro jiné dopravní stavby

• Je ověřen  a vyzkoušen model bayesovské aktualizace i 

s potřebnými simulačními nástroji
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Ekonomické aspekty přípravy a 

realizace dálničních staveb

Autor: Eduard Hromada, ČVUT, WP7

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu 

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Postup řešení pracovního balíčku WP7

• Identifikace příčin způsobujících nízkou efektivnost procesu 
zadávání, realizace a provozování staveb dopravní
infrastruktury hrazených z veřejných zdrojů.

• Návrh opatření, postupů a procesů, které povedou ke 
zlepšení současného stavu.

• Ověření navržených technicko-ekonomických řešení na 
případových studiích.

• Poskytnutí vypracované metodiky příslušným               
řídícím orgánům státní správy (ŘSD, MD ČR).
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Identifikace příčin způsobujících nízkou 

efektivnost procesu zadávání, realizace a 

provozování staveb dopravní infrastruktury 

hrazených z veřejných zdrojů• Zpolitizování technického oboru - procesu řízení přípravy a 
realizace dopravních staveb - organizace ŘSD:
• opakovaná výměna generálních ředitelů,

• výměna vrchního managementu za osoby bez praxe v oboru 
dopravních staveb a dopravní infrastruktury,

• výrazné a náhlé snížení finančních prostředků alokovaných pro 
přípravnou fázi projektů dopravní infastruktury:

→ důsledek: nepřipravenost staveb,

• nepřijetí zákona o státní službě,

• nedůvěra veřejnosti a médií k zainteresovaným subjektům:
- všechny osoby vstupující do přípravné nebo realizační fáze              

projektu jsou považovány za potenciálně korumpovatelné.
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Identifikace příčin způsobujících nízkou 

efektivnost procesu zadávání, realizace a 

provozování staveb dopravní infrastruktury 

hrazených z veřejných zdrojů• Nekoncepční přístup vlády a Ministerstva dopravy při 
plánování projektů výstavby dálnic a rychlostních 
komunikací:
• Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury.

• Dopravní politika ČR pro léta 2005 - 2013.

• Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury.

• Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České
republiky do roku 2025 („Superstrategie – green paper“).

• Dopravní sektorové strategie, 2. fáze.

• Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 
2050.



www.cesti.cz

Identifikace příčin způsobujících nízkou 

efektivnost procesu zadávání, realizace a 

provozování staveb dopravní infrastruktury 

hrazených z veřejných zdrojů• Náklady na výstavbu dálnic a rychlostních komunikací:
• Průměrné celkové náklady na výstavbu 1 km dálnice v ČR

= 416 mil. Kč bez DPH.

• Průměrné celkové náklady na výstavbu 1 km rychl. komunikace v ČR
= 378 mil. Kč bez DPH.

• NKÚ - porovnání srovnatelných stavebních nákladů na výstavbu           
1 km dálnice v ČR a Německu - rozdíl 27 %.

• Nárůst nákladů v průběhu územních řízení - o 68 % (21,9 mld. Kč).

• Nárůst nákladů v průběhu stavebních řízení - o 37 %

(5,9 mld. Kč).
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Identifikace příčin způsobujících nízkou 

efektivnost procesu zadávání, realizace a 

provozování staveb dopravní infrastruktury 

hrazených z veřejných zdrojů• Nedostatečná míra kontrolní činnosti ze strany veřejného 
objednatele:
• omezená míra kontroly kvality,

• omezená míra kontroly finančního plnění,

• omezená míra právní kontroly.

→ Důsledky: 

- nárůst navyšování cen staveb,

- neplnění závazných smluvních ujednání,

- snížení výsledné kvality stavebního díla,

- zvýšení rizika poškození zdraví a majetku třetích osob,

- nárůst nových jednacích řízení bez uveřejnění.
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Identifikace příčin způsobujících nízkou 

efektivnost procesu zadávání, realizace a 

provozování staveb dopravní infrastruktury 

hrazených z veřejných zdrojů• Vychýlení rovnováhy mezi požadavky investora (státu) a 
požadavky zhotovitele ve prospěch zhotovitele (soukromé
stavební firmy).

• Neexistence definice dumpingové ceny v zákoně o 
veřejných zakázkách.

• Vícepráce a změny v projektu uplatňované zhotovitelem 
stavby během realizační fáze projektu.

• Neexistence institutu nepřiměřeného zisku               
zhotovitele – srovnání s USA.
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