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7.4.1 Tvorba a zavedení metodiky hodnocení staveb na základě
stanovení LCC
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Metodika LCC (Evropská komise)

• Davis Langdon (Velká Británie): „A common European
methodology for Life Cycle Costing“.

• Cílem metodiky mělo být mimo jiné zlepšení
konkurenceschopnosti stavebnictví, zlepšení povědomí o vlivu
environmentálních cílů na náklady životního cyklu, optimalizace
dlouhodobých nákladů, zvýšení spolehlivosti projektových
informací, prognostických metod, hodnocení rizika a inovace
rozhodovacích procesů.

• Novela ZVZ – snaha o zvažování LCC zakázky (vč.provozu)
Náklady životního cyklu mohou zahrnovat jak přímé náklady nesené
zadavatelem nebo jinými uživateli (např. pořizovací cena, spotřeba
energie a jiných zdrojů, náklady na údržbu, náklady na sběr a
recyklaci), tak i náklady způsobené environmentálními externalitami,
pokud je lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní hodnotu.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/studies/life-cycle-costing_en.htm
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek
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Definice kalkulace LCC

Technika, která umožňuje vyčíslení srovnatelných nákladů
ve vymezeném časovém období, s přihlédnutím ke všem
relevantním ekonomickým faktorům jak z hlediska prvotních
pořizovacích nákladů tak z hlediska budoucích provozních
nákladů.

… podle ISO 15686
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Struktura nákladů životního cyklu

Celkové náklady
životního cyklu

(WLC – whole life
cost)

Nestavební
náklady,

externality, příjmy

Náklady životního
cyklu stavby

(LCC – life cycle
cost)

Náklady na
pořízení

Náklady
na údržbu
a obnovu

Náklady
na provoz

Náklady spojené
s ukončením

životnosti

Zpracováno podle ISO 15686-5

… odpovídá fázím životního cyklu stavby

Předinvestiční fáze

Investiční fáze
Provozní fáze Ukončení životnosti

5



www.cesti.cz

Struktura nákladů životního cyklu průměrné dálniční stavby v USA

Zdroj dat: Případové studie USA dálnic - http://www.gsa.gov/, www.nhtsa.gov,
http://www.ncdot.gov/, http://www.txdot.gov.
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+   předběžná analýza LCC
na základě studie

+   detailní analýza LCC
+ aktualizace LCC při

zpracování podrobnější
projektové dokumentace

BIM (Building Information Modeling)
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Předběžný model
LCC pro stavbu

Začlenění LCC do přípravy investice

Detailní analýza LCC
stavby jako celku

Detailní analýza
LCC pro stavbu

LCC pro vybrané
kce, vybavení…

LCC pro vybrané
kce, vybavení…

LCC pro vybrané
kce, vybavení…

návrh

PD

studie
Předinvestiční fáze

Investiční fáze
Etapa projektování



www.cesti.cz
9

analýza případu sběr dat analýza LCC rizika s dopadem do LCC výstupy ZADAVATEL /
INVESTOR

cíl Stanovení cíle
analýzy LCC

Jmenování (případně
soutěž a nasmlouvání)

zpracovatelů

kritéria Stanovení rozsahu analýzy
LCC

Potvrzení rozsahu
analýzy

Relevantní náklady, jejich
struktura

Analyzované období

Požadavky na projekt a
stavbu

Metoda ekonomického
hodnocení

Požadavky na analýzu
rizika a nejistoty

Stanovení variant pro
provedení analýzy

Výběr,
resp.odsouhlasení

variant

Shromáždění časových a
nákladových dat

výpočty

Analýza LCC Provedení požadovaného
ekonomického hodnocení

Analýza rizika a nejistoty,
Analýza citlivosti

Ověření parametrů a
strategie rizika

sumarizace

Interpretace a prezentace
předběžných výsledků

v požadovaném formátu

Prezentace finálních
výsledků, závěrečná

zpráva

Interpretace a
shrnutí výsledků

Přezkoumání předběžné
a závěrečné zprávy

Definování
klíčových
parametrů

Kompletace dat
o nákladech a
technických
parametrech

Metodika : Postup aplikace  analýzy LCC

náplň pro jednotlivé úrovně analýzy LCC

1. Cíl analýzy LCC

2. Rozsah analýzy LCC

3. Klíčové parametry

5. Data k hodnoceným variantám

6. Ekonomické vyhodnocení

7. Závěrečná zpráva

4. Varianty
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náklady – rozsah nákladů zahrnovaných do kalkulace,
jejich strukturování, způsob vyčíslení, indexování z hlediska
časového období, lokality apod.,

čas – vymezení analyzovaného období (technická životnost
stavby/vybavení, morální nebo ekonomická životnost),

použitá metoda ekonomického hodnocení – výpočet čisté
současné hodnoty (NPV), použitá diskontní sazba, zahrnutí
míry inflace do výpočtů, vymezení parametrů pro analýzu
citlivosti a metody analýzy rizika.

3. Klíčové parametry
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parametry variant,
projektová dokumentace, technická zpráva, specifikace,

harmonogram, výkaz výměr, technická dokumentace
výrobců vybavení, systémů a materiálů, atesty apod.
informace o intenzitě provozu,
požadavky na údržbu,
cykly údržby a oprav
požadavky na standard funkcí stavby,
náklady spojené s ukončením životnosti,
Životnost,
...

5. Data k hodnoceným variantám
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6. Ekonomické vyhodnocení variant

 čistá současná hodnota (NPV), roční ekvivalent
nákladů (EAC),  vnitřní míra výnosnosti (IRR), doba
návratnosti apod.

 Výstup:
 LCC v Kč (v současných cenách nebo NPV),

 roční ekvivalent LCC stavby nebo LCC pro klíčové konstrukce

a vybavení, tzn. Kč/rok,

 náklady na funkční díl, komponentu, systém,

 LCC jako Kč/m2 mostovky, komunikace, 1 účelová jednotka,

 LCC na 1m2 komunikace za rok (Kč/m2rok),

 ...
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Metoda kalkulace LCC : NPV

t
t

T

t r

CF
INNPV

)1(1 
 
kde

NPV … čistá současná hodnota peněžních toků,
IN … náklady na pořízení,
CF … peněžní toky (cash flow),
r … diskontní sazba,
t … analyzované období (t=1…T) (roky),
T … životní cyklus.

t
t

T

t
LCC r

C
NPV

)1(0 



NPVLCC … čistá současná hodnota nákladů životního cyklu (LCC),
Ct … součet všech relevantních nákladů po odpočtu výnosů vzniklých v období t.

zdroj: Task Group 4 (TG4) : (2003) Report of Task Group 4: Life Cycle Costs in Construction, the
European Commission

Čistá současná hodnota

Čistá současná hodnota
nákladů životního cyklu
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Deterministický přístup ke kalkulaci LCC

vstupy : hodnoty, které nejpravděpodobněji nastanou (na
základě historické evidence a odborného posouzení)
doplněn o analýzu citlivosti


 


LC

t
t

t
P r

C
CLCC

0 )1(

LCC … jsou celkové náklady životního cyklu v současné hodnotě,
Cp …    náklady na pořízení,
r …      je diskontní sazba (časová hodnota peněz),
Ct …   je součet všech relevantních nákladů po dobu životnosti (LC) majetku po odečtení

pozitivních peněžních toků,
LC …   je délka životního cyklu stavby.
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Stochastický přístup ke kalkulaci LCC

vstupy: náhodné proměnné s přiřazenými funkcemi hustoty
pravděpodobnosti


 


LC

t
t

ti
P rf

Cf
CfLCCf

0 ))(1(

)(
)()(

Boussabaine, A., Kirkham, R.(2004): Whole Life-cycle Costing, Risk and risk responses, Blackwell
Publishing Ltd., Oxford.

kde
f(LCC)… je distribuční funkce pravděpodobnosti LCC v současné hodnotě,
f(Cp ) … je distribuční funkce pravděpodobnosti nákladů na pořízení,
f(r) … je distribuční funkce pravděpodobnosti diskontní sazby,
f(Cti) … je distribuční funkce pravděpodobnosti každé z položek relevantních nákladů

po dobu životnosti (LC) majetku po odečtení pozitivních peněžních toků
LC …    je délka životního cyklu stavby.
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Co je k dispozici ?

… Pro předběžný Model LCC (v předinvestiční fázi)
• Náklady na pořízení:

• Cenové normativy pro ocenění staveb pozemních komunikací (záměr
projektu) … Kč/km

• Datová základna pro sestavení nákladů staveb (DUR) … Kč/m2
• Náklady na rekonstrukci:

• Cenové normativy pro ocenění staveb pozemních komunikací (záměr
projektu) … Kč/km

• Datová základna pro sestavení nákladů staveb (DUR) … Kč/m2

• Náklady na údržbu a provoz: !!!
• Náklady na likvidaci: !!!

Zdroj: SFDI
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Záměr projektu : CENOVÉ NORMATIVY PRO OCENĚNÍ
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (c.ú. 2015)

Vysoký stupeň agregace: Kč/km dálnice, silnice, mostu, tunelu
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Záměr projektu : CENOVÉ NORMATIVY PRO OCENĚNÍ
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (c.ú. 2015)

Vysoký stupeň agregace: Kč/km dálnice, silnice, mostu, tunelu
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DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ
STAVEB Z ÚROVNĚ DUR- aktualizace 2015

3.12.2015

822 217 N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO
ŽIVICÍ

M2 4 506 Kč

obrusné a ložní vrstvy * balené asfaltové směsi tl. 240mm* zemní krajnice* zpevnění
krajnic z recyklovaného materiálu * svodidlo silniční ocelové a v místě přejezdů SDP
betonové * svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní portály kompletní *
kompletní odvodnění- trativody, zpevněné příkopy, propusty* protihluková stěnu výšky
2m, délky 15m * zeď opěrná výšky 2m, délky 10m monolitickou betonovou

822 217 R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO
ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE

M2 2 326 Kč

frézování vozovek asfaltových tl. 240mm* čištění příkopů a krajnic od nánosu* uložení
suti na skládky včetně poplatků* recyklace cementem za studena tl. 170mm* obrusné
a ložní vrstvy * směsi asfaltové balené tl. 240mm* zpevnění krajnic z recyklovaného
materiálu* svislé a vodorovné dopravní značení* svodidlo ocelové silniční včetně
nástavců- odstranění + nové* svodidlo betonové - odstranění a zpětné osazení
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DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ
STAVEB Z ÚROVNĚ DUR- aktualizace 2015

821 112 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ - NOVÁ

M2 32 486 Kč

* most pro S11,5* opěry založeny plošně* pilíře založeny hlubinně* opěry z betonu (25/30, C30/37) -
podíl = 30/70 %* pilíře z betonu (C30/37, C40/50) -podíl = 70/30 %* nosná konstrukce z betonu
C30/37 * izolace NAIP* vozovka dvouvrstvá* římsy z betonu (monolit C30/37,prefa C40/50)- podíl =
80/20%, š,1,5m a 0,8m* ocelové mostní zábradlí* mostní svodidlo* zábradelní svodidlo* elastický
mostní závěr* ocelový mostní závěr, posun do 60mm* elastomerová mostní ložiska* přechodová
oblast s přechodovou deskou

821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ
REKONSTRUKCE - SANACE

M2 9 419 Kč

* sanace vnějších povrchů mostovky* sanace vnějších povrchů úložných prahů* výměna vozovky
(dvouvrstvé)* výměna říms* výměna izolace* výměna svodidel a zábradlí* výměna dilatačních závěrů

821 112 R2 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ
REKONSTRUKCE - VÝMĚNA NK

M2 23 745 Kč

* výměna mostovky* sanace vnějších povrchů úložných prahů* výměna vozovky (dvouvrstvé)*
výměna říms* výměna izolace* výměna svodidel a zábradlí* výměna dilatačních závěrů* výměna
ložisek
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Co je k dispozici ?

… pro detailní model LCC (v investiční fázi)
• Náklady na pořízení:

• Datová základna pro sestavení nákladů staveb (DSP) … položky
• Náklady na rekonstrukci:

• Datová základna pro sestavení nákladů staveb (DSP) … položky

• Náklady na údržbu a provoz: !!!
• Náklady na likvidaci: !!!
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DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ
STAVEB Z ÚROVNĚ DSP- aktualizace 2014

822 217 N DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO
ŽIVICÍ

M2 4 506 Kč

822 217 R DÁLNICE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO
ŽIVICÍ - REKONSTRUKCE

M2 2 360 Kč
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821 112 N MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ - NOVÁ

M2 32 486 Kč

821 112 R1 MOSTY POZEM KOM - VODOROVNÁ NOSNÁ
KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ
REKONSTRUKCE - SANACE

M2 9 419 Kč
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Podrobná kalkulace ceny X expertní cena

Kód
položky Název položky

přímé
náklady

(PN)

minimální
cena

expertní
cena

expertní
cena /

minimální
cena

11372.03 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH 407,34 443,71 1030 232%
12110.03 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 47,33 51,56 114 221%
12373.05 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 46,89 51,08 198 388%
171101.03 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS 21,06 22,94 53 231%
18110.01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 7,80 8,50 13 153%
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 600MM 739,06 805,05 1170 145%
451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C20/25 1 543,55 1 681,37 2650 158%
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM 87,42 95,23 191 201%
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 5,75 6,26 10 160%
171101.02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS 21,10 22,98 53 231%
12573.04 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I 43,68 47,58 136 286%
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 344,90 375,70 624 166%
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 150MM 66,25 72,17 148 205%
12110.04 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 47,33 51,56 137 266%
12373.01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 46,89 51,08 112 219%
21452.01 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 77,90 84,86 624 735%
56314.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA TL DO 200MM 74,32 80,96 191 236%
935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM 305,33 332,59 468 141%
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS 29,43 32,06 67 209%
17581.02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU 412,29 449,10 701 156%
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 1 557,63 1 696,71 3430 202%
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 14 549,62 15 848,72 26900 170%
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM 1 152,83 1 255,76 2300 183%
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 2 842,87 3 096,70 5040 163%
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 14 417,75 15 705,07 24500 156%
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 6 044,34 6 584,02 8560 130%
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 2 889,00 3 146,95 4480 142%
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I 62,33 67,90 240 353%
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 22,72 24,75 103 416%
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 318,39 346,82 701 202%

Navýšení o 30 – 150 % (extrém 635%)
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Chybí:

• Data k nákladům na údržbu a provoz
• Data k nákladům na likvidaci

CHOVÁNÍ SLEDOVANÝCH ČÁSTÍ MOSTU V ČASE

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ROKY

S
T

A
V

Opěry

Vozovka

Mostovka

Pilíře

Izolace

Mostní závěr

Ložiska

kce/rok 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Izolace 90 50 70 50 80
Opěry , pilíře 5 10 10
Nosná konstrukce, ložiska (monotlit beton nepřepjatý) 3 8 10 12
Nosná konstrukce, ložiska (monolit beton přepjatý) 2 5 7 10 10
Nosná konstrukce, ložiska (dílce beton nepřepjatý) 5 6 7 8 9 10
Nosná konstrukce, ložiska (dílce beton přepjatý) 4 5 6 7 8
Nosná konstrukce, ložiska (spřažený ocelobeton) 6 7 8 9 10 11 12
Nosná konstrukce, ložiska (ocelová) 10 10 11 12 13 14 15
Římsy 10 10 20
Zábradlí, svodidla (zámečnické konstrukce) 50 70 30 40
Zábradlí, svodidla (nátěry) 30 70 70 70 70 70
Mostní závěry 40 50 60 70 90

Časové cykly (počet let)  a výše  v  %  z objemu prací
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Shrnutí – přínosy LCC:

transparentnost a udržitelnost budoucích nákladů
stavby,
komplexní plánování budoucích nákladů spojených

s vlastnictvím stavby,
ovlivnění budoucích nákladů již v předinvestiční fázi,
vyhodnocení vzájemně zastupitelných variant návrhu

stavby nebo částí,
vyhodnocení kompromisního řešení mezi technickými

parametry projektu a náklady (substituce materiálů,
technologií apod.),
větší důraz na dosažení vyšší „value for money“.
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Analýza nákladů životního cyklu přináší zcela nový
ekonomický pohled na stavbu v etapě jejího
navrhování.

Posuzování stavebních investic z hlediska nákladů
životního cyklu je jednou z možností, jak zajistit
splnění kritérií 3E, tzn. jejich hospodárnost,
efektivnost a účelnost. To je důležité především pro
projekty financované z veřejných prostředků, které
musí jasně demonstrovat finanční efektivnost.

Děkuji Vám za pozornost
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Nutnost analýzy rizika

• nejistota v datech - data používaná pro kalkulace LCC jsou založena na
odhadech, byť expertních,

• nejistota v rozsahu projektu (především ve fázi předinvestiční),
• nejistota v investičních parametrech – sazby, daně, inflace apod.,
• nejistota v interních a externích parametrech stavby,
• nejistota v podmínkách provozování stavby,
• nejistota v délce životního cyklu stavby, jejích součástí a vybavení,
• nejistota v nákladech na obnovu konstrukcí a vybavení.
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STANOVENÍ NEROVNOSTÍ
POVRCHU VOZOVEK A

MEZINÁRODNÍHO INDEXU
NEROVNOSTI Z MRAČEN BODŮ

(LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ)
Autor: Ing. Josef Žák, Ph.D., FSv, ČVUT

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

2

• Měření geometrických parametrů vrstev
vozovek

• Laserové skenování
• RIRI

• Výpočet nerovností – gravitační těžiště.
• IRI – Zpracování mrač. bodů. Určení trasy měření,

simulace jízdy čtvrt-vozidla.

• Ukázka programu RIRI a výstupu
• Korelace
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Požadavky na stanovení geom. kvalit

• Měření nerovností dle TKP
• TKP 4 Zemní práce – Zemní pláň - 4 m latí, pod kterou nesmí být

prohlubeň větší než 25 mm u dálnic, silnic I. a II. třídy, místních komunikací
rychlostních a sběrných. 30 mm se připouští u ostatních silnic a místních
komunikací.

• TKP 5 Podkladní vrstvy – Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky - měření
nerovnosti povrchu se požaduje pouze při opravách krytu.

• TKP 7 Asfaltové hutněné směsi - Pro dálnice, rychlostní silnice, rychlostní
místní komunikace a pozemní komunikace s TDZ S, I a II, jsou druhy a
četnosti kontrolních zkoušek uvedeny v tabulkách 2 až 4 těchto TKP.
Povrch obrusné, ložní i podkladní asfaltové vrstvy nesmí mít nerovnosti v
podélném a příčném směru větší než hodnoty stanovené ČSN 73 6121
tabulka 16.

• Měření IRI
• TKP 7 Asfaltové hutněné směsi - Na dálnicích včetně křižovatkových větví,

rychlostních silnicích a silnicích I. třídy se provádí měření (např. IRI
vyjadřující nerovnosti v podélném směru).

3
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Požadavky na stanovení geom. kvalit

• Podélná nerovnost

• IRI

4
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Laserové skenování

5Zdroj dat: EXACT / Control System International, a.s., DIPRO, s.r.o.
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Laserové skenování

6
Zdroj dat: SKANSKA a.s.
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Metodika

7
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Program RIRI

- Programovací jazyk Python
- Data z laserového skenování
- Podélné profily v ASCI
- Výpočet nerovností
- Výpočet IRI

8
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Princip výpočtu nerovností

9

T

YX

TΔX ΔY
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A B NT
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Princip výpočtu nerovností

10
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Princip výpočtu IRI

11
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Princip výpočtu IRI

- Simulace jízdy
čtvrt vozidla

- 80 km/h
- Pojezd po

povrchu
měřeným
přesnou nivelací
a laserscanem

12
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Program RIRI - IRI

13
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Program RIRI - nerovnosti

14
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Interpretace hodnot IRI

•Obtížné nesubjektivní vyhodnocení měření v několika profilech.

15
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Interpretace hodnot IRI

•Box-Whisker plot.

•LS měření mají nižší variabilitu.
16
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Interpretace hodnot

•Freedman a Diaconisovo pravidlo pro tvorbu historgramů
•ℎ = 2( ) /
• IV. typ Pearsonovo distribuční funkce

• = ∗( ) 17
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Srovnání rektifikovaných sklonů a IRI a
parametry Pearsonova rozdělení IV. typu

Zk. úsek #1 Zk. úsek #2 Zk. úsek #3 PCC mezi PL a AT -
LSPL AT - LS PL AT - LS PL AT - LS

IRI (Průměr z RS) 0.894 0.657 4.662 2.004 6.346 4.190 0.94
Standardní odchylka 0.715 0.437 4.377 1.447 5.099 2.730 0.91
Min 0.008 0.086 0.006 0.074 0.074 0.076 -0.39
Q1 0.362 0.312 1.618 0.951 2.403 2.214 0.95
Medián 0.657 0.560 3.480 1.688 5.086 3.578 0.95
Q3 1.398 0.890 6.051 2.529 9.320 5.502 0.96
Max 4.386 2.236 28.008 9.593 26.792 15.599 0.87
Dolní rozpětí 0.362 0.312 1.618 0.951 2.403 2.214 0.95
Horní kvartil 0.295 0.248 1.862 0.737 2.683 1.363 0.97
Dolní kvartil 0.741 0.330 2.571 0.842 4.234 1.924 0.97
Parametry Pearsonova rozdělení IV. typu
a 46.127 11.841 11.381 0.539 17.268 0.627 0.99
b 0.475 0.261 4.110 3.856 1.802 4.212 0.72
c 0.170 0.011 1.380 0.871 6.105 1.976 0.97
d 0.330 0.879 0.030 0.077 0.600 0.002 -0.05

r2 koef. det. 0.871 0.679 0.815 0.603 0.848 0.888 -

18
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Srovnání nerovností popsaných Pearsonovou
distribuční funkcí IV. typu

Zk. úsek #1 Zk. úsek #2 Zk. úsek #3

PCC mezi PL a AT -
LSPL AT - LS PL AT - LS PL AT - LS

Parametry Pearsonova rozdělení IV. typu

a 1598.81 249.53 36.42 43.67 11.46 128.10 0.91

b -0.522 1.451 2.584 1.830 -22.851 -0.037 1.00

c 0.050 0.711 0.700 0.035 2.050 0.004 -0.78

d 0.522 0.999 0.868 0.227 0.024 0.172 0.16

r2 coef. det. 0.857 0.990 0.903 0.769 0.769 0.868 -

19
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- Vyvinut program k provedení analýz IRI a
nerovností z dat laserového skenování.

- Vypočtené podélné nerovnosti a IRI korelují
velmi dobře.

- K vyhodnocení tvaru křivky lze použít
Pearsonovo rozdělení IV typu.

- LS umožňuje stanovení IRI i v místech kde
není možné docílit rychlosti 80km/h běžnými
metodami.

- Další kroky:
RIRI v2

Závěr
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Děkuji za pozornost.

josef.zak@fsv.cvut.cz

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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CESTI– Rizika podzemních staveb
TP rizika tunelů

Autor: Alexandr Rozsypal + kol., VUT BRNO , WP4

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



Hlavní teze přednášky

• Jak se riziko projevuje a jak vzniká ?

• Východiska teorie rizik

• Jak se může riziko ovlivňovat a řídit ?

• Jaká je filosofie připravovaných TP „Řízení
rizik v tunelovém stavitelství“ ?

www.cesti.cz TAČR



Strategie prací na dílčím cíli
• Rozbor příčin havárií a nebezpečných událostí při

výstavbě tunelů (ve světě i ČR)
• Výzkum a zvládnutí teorie geotechnických rizik pro

inženýrské stavitelství
• Analýza a výběr  vhodných metod pro přímé řízení

rizik  v průběhu přípravy  projektu a výstavby
• Formulace doporučené metodiky pro expertní

posouzení úrovně rizik jako rozhodovacího nástroje při
řízením rizik konkrétního tunelového projektu

• Vypracování návrhu paragrafovaného znění
Technických podmínek pro řízení rizik tunelů
pozemních komunikací

www.cesti.cz TAČR



Filosofie kvantifikovaného rizika

Pravděpodobnost
nežádoucího jevu

P

Důsledek
nežádoucího jevu

D

Inženýrské
(Geotechnické)

riziko
R

R = P x D
Hledá se přijatelná úroveň rizika

www.cesti.cz TAČR



Projevem nezvládnutého rizika

není jen havárie konstrukce

ale i jakékoliv

výrazné zdražení stavby, prodloužení výstavby,

nedodržení technicko - kvalitativních podmínek,

komplikace při jejím projednávání a předávání do provozu.

www.cesti.cz TAČR



ZDROJ  INŽENÝRSKÉHO RIZIKA
ZÁSAHY DO PŘIROZENÝCH
DYNAMICKÝCH PROCESŮ

REAKCE HORNINY
je

NEJISTÁ
OBTÍŽNĚ PŘEDVÍDATELNÁ

Rozhodovací proces je spojen s nejistotami a riziky

www.cesti.cz TAČR



Zdroje nejistot

• Nahodilá proměnlivost všech parametrů systému v
prostoru i čase

• Nejistoty pozorování, jeho hodnocení a předvídání
• Různá měřítka úlohy
• Omezení geotechnických i matematických modelů
• Subjektivismus hodnotitele + Chyby
• Externí nahodilé vlivy

www.cesti.cz TAČR



Cesty vedoucí k snižování rizik

Snížení pravděpodobnosti
nežádoucího jevu

Minimalizace důsledků
nežádoucích jevů

průzkum  hypotéza přetváření  analýza rizik  projekt

monitoring  prognóza  varovné stavy  opatření

P
R
O
J
E
K
T

S
T
A
V
B
A
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Strategie řízení rizik

www.cesti.cz TAČR



Klíčové kroky řízení rizik

www.cesti.cz TAČR



Struktura rizika

www.cesti.cz TAČR



Hlavní
nositelé
rizik při
výstavbě

www.cesti.cz TAČR



Základní přístup ke kvantifikaci rizik

www.cesti.cz TAČR



Struktura TP- Řízení rizik v tunelech
1.  Úvod
1.1  Všeobecně
2.2. Zásady řízení rizik
1.3. Předmět řízení rizik

2. Inženýrské postupy řízení rizik
3. Vnější podmínky pro řízení rizik

3.1. Legislativa
3.2. Normy a technické předpisy
3.3. Smluvní vztahy

4.   Řízení rizik  v průběhu přípravy, výstavby a provozu podzemní stavby
5. Snižování rizika geotechnickými metodami
6.   Zásady rozhodovacích postupů při vysoké míře nejistoty

6.1.  Omezení subjektivismu rozhodovacího subjektu
6.2.  Zásady rozhodovacího postupu za nejistoty
6.3.  Úloha statistiky
7.   Dokumentace řízení rizik

Přílohy:
• Související zákony, normy, standardy a Technické podmínky
• Expertní metody řízení rizik
• Registry typických zdrojů rizik
• GBR (Geotechnical base line report)
• Požadavky na geomonitoring
• Modelové příklady
• Seznam související literatury

www.cesti.cz TAČR



Rekapitulace

• Riziko vyžaduje pravděpodobnostní přístup

• Nositelem rizika je vždy konkrétní subjekt (Investor, zhotovitel, atd.)

• Riziko je vždy strukturované podle projektů, objektů, procesů, atd.

• Řízení rizik je optimalizace různých požadavků (Ekonomické, bezpečnostní,
technicko kvalitativní apod.)

• Klíčové je stanovení úrovně přijatelného rizika dotyčného nositele

• Základní strategie
- stanovená pravidla
- inženýrský přístup, průběžný rozhodovací proces – reagování na siuaci

www.cesti.cz TAČR



Děkuji za pozornost

www.cesti.cz TAČR



Riziková analýza požáru v 
silni čních tunelech

www.cesti.cz

Autoři: Jiří Šejnoha, Jan Sýkora, Eva Novotná, 
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



Obsah

• ÚVOD
• PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POPIS POŽÁRU
• MATERIÁLOVÝ POPIS POŽÁRU A JEHO ÚČINKU NA 

OSTĚNÍ
• ZÁVĚRY

www.cesti.cz

• ZÁVĚRY



Risk analysis of fire in the road tunnels

• TWO-LANE TRAFFIC
FLOW AS MARKOV 
PROCESSLANE 1

LANE 2

DTB

www.cesti.cz

� FIRE INDUCED DAMAGE OF 
TUNNEL LINING

Heat Characteristic
• Heat Release Rate HRR = Q [MW]
• Distribution of maximum temperature in 

space and time
• Fire intensities of

joint states

V – Void
PC – Passenger Car    
TB – Truck or Bus 
DTB – Two Trucks or Buses

���� = ����� �N. of fires veh. km �  



Risk analysis of fire in the road tunnels

� PROBABILITY OF JOINT 
STATES

LANE 1 V PC V ... TB TB ... TB DTB ... DTB

LANE 2 V V PC ... V PC ... TB V ... DTB

JOINT STATES 0 1 2 ... ... ... ... ... ... ... I

www.cesti.cz

V – Void
PC – Passenger Car   
TB – Truck or Bus 
DTB – Two Trucks or Buses

� PROBABILITY MASS FUNCTIONS 
FOR JOINT STATES i

Risk = Probable damage



� PROBABILITY OF 
JOINT STATES
Kolmogorov’s Equations

� PROBABILITY MASS
FUNCTIONS FOR JOINT 
STATES i

d�d� = ��(�)  

www.cesti.cz

PC and V

V or PC with one TB

V or PC with one DTB
or two TB

TB  with DTB or two DTB



� PROBABILITY OF 
JOINT STATES
Kolmogorov’s Equations

� PROBABILITY MASS
FUNCTIONS FOR JOINT 
STATES i

d�d� = ��(�)  
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PC and V

V or PC with one TB

V or PC with one DTB
or two TB

TB  with DTB or two DTB



� PROBABILITY OF 
JOINT STATES
Kolmogorov’s Equations

� PROBABILITY MASS
FUNCTIONS FOR JOINT 
STATES i

d�d� = ��(�)  

www.cesti.cz

Σ V or PC with one 
TB

Σ V or PC with one DTB or two 
TB

Σ TB  with DTB or two 
DTB



Material model of fire

• Conservation law of mass (transport of water vapor)
(1)

• Conservation law of heat
(2)

���� = ∇ ∙ !�" ∇#$ + ��&��   

'( �)�� − ℎ, ���� = ∇ ∙ (�∇)) − (� �" ∙ ∇# ∙ ∇) + ℎ& ��&��   

www.cesti.cz

(2)

• Definition of fire-induced spalling
(3)

'( �)�� − ℎ, ���� = ∇ ∙ (�∇)) − (� �" ∙ ∇# ∙ ∇) + ℎ& ��&��   

-# ≥ /�()) 



Material model of fire

• Material parameters

(c) temperature-dependent tensile strength 
,

(d) permeability 
as a function of temperature

(a) (b) 

www.cesti.cz

(a) Sorption isotherm, (b) temperature-dependent compressive strength 

(c) temperature-dependent tensile strength ,
(d) permeability   as a function of temperature.

(c) (d) 

/c()) 

/t()) �()) 



Material model of fire

• Experimental validation against laboratory tests in furnace
Spalling zone

www.cesti.cz

Evolutions of temperature and pore pressure 



• spalling

Damage of tunnel lining as 
a consequence of one fire accident 

www.cesti.cz

• degradation due to temperature exceeding 100°C



• FIRE RISK ASSESSMENT

Damage of tunnel lining as 
a consequence of one fire accident 

www.cesti.cz

RISKTL(AADT)�/ =
:;
;;
;;
< = > ?&@A�1� (C)#D1(C1) C=5,30,100 I  ��1�J/�1� +
+ = > ?&@A�2� (C)#D(C) C=10,35,60,105,130,200 I ��2�J/�2�

MN
NN
NN
O

= damage ?&@A �m3/fire� 



Conclusions

• For reasonably selected input data

For a total volume struck by a fire:

RISK = 19 ÷ 28 m3/year ? = 3463 m3  

XXYZ =  17000 �veh. day−1 �, \ =  2 km, Z = 1 year,  �/  =  30 ∙ 10−9�fires(veh. km)−1� , and  _̂ = 150°C  

www.cesti.cz

For a total volume struck by a fire:

• Model can be improved in
- probabilistic modeling (non-stationary process)
- material modeling (effect of damage 
on permeability, effect of dry air)

RISKbcd = (5 ÷ 8,1) ‰ 

? = 3463 m3  
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Metodika stanovení podílu dopravy
k znečištění ovzduší v malých

sídlech

Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil 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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Cíl metodiky

Metodika slouží k využití výsledků měření kvality ovzduší,
intenzity dopravy a meteosituace k hodnocení všech obcí
podobného typu na základě dopravních modelů vycházejících
z rozptylových studií a výsledků reálných měření. Vychází
z hodnot naměřených koncentrací oxidů dusíku (NOx),
polycyklických aromatických uhlovodíků a pevných částic
(PM10, PM2.5) v různých typech zástavby.
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Znečištění ovzduší – vlastnosti, stanovení
Emise Vlastnosti a vznik Způsob stanovení

Oxid uhelnatý
(CO)

Blokuje okysličení krve v plících. Vzniká nedokonalým
spalováním motorových paliv obsahujících uhlík.

Online spektrálním
analyzátorem

Oxid siřičitý
(SO2)

V ovzduší z něj může vznikat kyselina sírová, způsobující
okyselování dešťových srážek. Způsobuje dýchací potíže.
Vzniká spalováním motorových paliv obsahujících síru.

Online spektrálním
analyzátorem

Oxidy dusíku
(NOx)

Reakcí s vodou mohou tvořit kyselinu dusičnou (kyselé
dešťové srážky). Mají dráždivé účinky. Vznikají v motoru
oxidací vzdušného dusíku kyslíkem za vysokých teplot.
(NO se oxiduje vzdušným kyslíkem na NO2).

Online spektrálním
analyzátorem

Polycyklické
aromatické
uhlovodíky

(PAH)

Směs organických látek, jejichž molekuly jsou tvořeny
dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry.
Některé z nich mají mutagenní a karcinogenní účinky –
(benzo[a]pyren je prokázaný lidský karcinogen). Vznikají
nedokonalým spalováním uhlovodíkových paliv; uvolňují
se i při pokládce asfaltů.

Off-line po odběru na filtr
Qartz a extrakci
metodou GC/MS

Suspendované
částice (PM)

Jejich účinky jsou závislé na velikosti, tvaru a chemickém
složení. Vznikají při nedokonalých spalovacích procesech,
opotřebení součástí motoru, při stavebních a
zemědělských pracích.

Off-line gravimetricky po
odběru na filtr. Online
absorpce beta záření
nebo disperze světla
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Složení dopravního proudu - kategorie
vozidel při CSD 2010
• Zdroj dat – celostátní sčítání dopravy
• http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx

Kategorie Popis
LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) bez přívěsů i s přívěsy
SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t)  bez přívěsů
SNP Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t)  s přívěsy
TN Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
TNP Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t)  s přívěsy
NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel
A Autobusy
AK Autobusy kloubové
TR Traktory bez přívěsů
TRP Traktory s přívěsy
O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
M Jednostopá motorová vozidla
C Cyklisté
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Model území:
Geometrické uspořádání budov

• Budovy uspořádány radiálně kolem středu obce).
• Budovy uspořádány v úzkém dlouhém pruhu, např.

zástavba podél komunikace.
• Budovy tvořící část plošné zástavby uvnitř

rozsáhlejšího malého sídla.
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Model území:
Ukázka rozeznávaných geometrických konfigurací
uspořádání budov

Kolem středu Podél komunikace Výsek plošné zástavby
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Model území:
Geometrie liniového zdroje
uspořádání budov• Vlastní liniový zdroj

• přímkový liniový zdroj,
• liniový zdroj s ohybem 90°(obecný tvar obrysu zástavby, kde se

obrys řešené zástavby nachází uvnitř (intra) obrysu obce.
• Ve vztahu k zástavbě

• komunikace procházející tečně s okrajem zástavby
• komunikace procházející středem zástavby
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Model území:
Zobrazení reality v modelu pro výpočet

uspořádání budov

Příklad reálné oblasti pro tvorbu
modelu k výpočtu koncentračních
map o rozměrech 2000 × 2000 m

Komunikace a budovy zobrazené ve
vytvořené numerické síti
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Postup aplikace při výpočtu:
Koncentrační mapy typových oblastí
koncentrací

uspořádání budov

Konkrétní lokalita Zpracování numerického modelu

Výpočet koncentračních map
Tvorba databáze výsledků
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Aplikace pro výpočet :

uspořádání budov• Softwarové požadavky – Microsoft Excel 2003 nebo
novější

• Ovládání databáze – volba parametrů z nabídkových
menu

• Výsledek – vyobrazená koncentrační pole graficky
prezentují imisní příspěvek konkrétní složky
způsobený silniční dopravou na sledované
komunikaci
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Ovládání aplikace pro výpočet:
Databáze APCS

uspořádání budov

Koncentrační pole PM10 ve vertikálním řezu
vedeném modelovou oblastí v místě naznačeném
řezem v obrázku

Červeně podbarvená pole slouží pro volbu vstupních parametrů z nabídkových menu

Pohled na ilustrativní příklad reálné oblasti
odpovídající zvolenému typu řešeného prvkuŽlutě podbarvená pole

obsahují neměnné položky

Zjednodušené
vyobrazení
charakteristických prvků
použitých v numerickém
modelu

Naznačení polohy
vertikálního řezu "A"
užitého pro vyobrazení
koncentračních polí

Stručný popis geometrie
zvoleného typu řešeného
prvku

Hodnoty primární
emise užité při
výpočtu
vyobrazených
koncentračních polí

Uvedení platných
emisních limitů v
době tvorby
databáze

Koncentrační pole PM10 v horizontálním
řezu vedeném v dýchací výšce člověka,
1.5 m nad povrchem

Označení verze databáze
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Aplikace metodiky:
Prezentovaný stav
:

uspořádání budov• Lokalita (geometrický model) Okříšky
• Koncentrace PM10 pozadí 20 µg.m-1

• Intenzita provozu na komunikaci 18 000 vozidel.den-1

• Rychlost jízdy 50 km.h-1

• Emisní faktor vozidel dle metodiky CDV
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Aplikace metodiky:
Koncentrační mapy vytvořené databází CMAS
:

uspořádání budov

podélný směr větru s JV
komunikací, 2 ms-1

vítr kolmý k JV
komunikaci, 2 ms-1

vítr šikmý (45°) k JV
komunikaci, 2 ms-1

podélný směr větru s JV
komunikací, 4 ms-1

vítr kolmý k JV
komunikaci, 4 ms-1

vítr šikmý (45°) k JV
komunikaci, 4 ms-1
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Srovnání novosti postupů

uspořádání budov

• Současné metody:
• měření celkového znečištění ovzduší a následné stanovení podílu

dopravy receptorovým modelováním
• zpracování rozptylových studií Gaussovskými metodami

• Přínos metodiky:
• Lagrangeovský přístupu k tvorbě modelu
• zahrnutí vlivu okolních staveb
• možnost využití systému koeficientů (vliv opatření)
• jednoduchost zobrazení
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Uplatnění certifikované metodiky

uspořádání budov
• Orgány státní správy a samosprávy (hodnocení vlivu

dopravní situace na kvalitu ovzduší v mikroregionech)
• Výzkumné organizace (hodnocení podílu dopravy na

celkovém znečištění ovzduší, zpřesňování rozptylových
studií v geometricky složité zástavbě)

• Firmy zabývající se hodnocením kvality ovzduší (podklady
pro hodnocení z oblasti vlivu dopravy na životní prostředí)

• Firmy zabývající se dopravním stavitelstvím (odhad
dopadů nově vybudovaných nebo rekonstruovaných
komunikací na kvalitu ovzduší v jejich nejbližším okolí)
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Kontaktní informace

RNDr. Jiří Huzlík

jiri.huzlik@cdv.cz

+420 541 641 374

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

www.cdv.cz
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Nedestruktivní metody používané
při diagnostice stavu objektů

dopravní infrastruktury -
vysokorychlostní deflektofraf,

termografie, georadar
Stryk, Matula, Březina, Janků, Grošek, CDV, WP6

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

• Srovnávací měření zařízení hodnotících únosnost vozovky
• TSD versus FWD (č. 2)
• FWDs - průhyby a návrh zesílení

• Termografie
• měření při rychlosti provozu na PK
• forma zpracování výsledků

• Georadar
• ověření metody CMP versus vývrty
• zpřesnění stanovení polohy KT a K
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Vysokorychlostní deflectometer TSD - Traffic
Speed Deflectometer
• Měření průhybů povrchu vozovky → rychlost až 80 km∙h-1

• Dynamické pohyblivé zatížení → vyvolané rychle se pohybujícím
kolem vozidla

• TSD stanovuje průhyby vozovky za pomocí Doppler-laser
snímačů umístěných na tuhém nosníku

• Měření průhybů v celé linii průjezdu vozidla (FWD např. po 50 m)
→ kompletní informace o průhybu na celém úseku
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Srovnávací měření TSD (IBDiM-Polsko) - FWD
Liptovský Mikuláš, 9.6.2015
• IBDiM vlastní TSD od roku 2011 – 8 Doppler snímačů
• Měřené úseky: dálnice D1 (2,5 km), silnice I/18 (1,9 km), silnice

II/537 (2,5 km)
• Cena: 5000 EUR
• Krok měření FWD: 25 m, rychlost TSD: 60 – 80 km/h
• Zatížení: 50 kN
• Rázová zařízení FWD

• Kuab 2m-50 (Slovenská správa ciest)
• Dynatest 8000 (TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie

s.r.o.)
• RODOS 2012 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
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Srovnávací měření TSD (IBDiM-Polsko) – FWDs
Liptovský Mikuláš, 9.6.2015
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FWD – srovnávací měření, 11.11.2015
• 6 rázových zařízení (4x Rodos, 2x Carl Bro)
• zaměřeno na vozovky nižších tříd (větší průhyby, návrh zesílení)
• 4 úseky vozovek (2 místní komunikace, 2 silnice III. třídy)
• srovnání výpočtu modulů a zbytkové životnosti (navíc oproti TP

207, kde se porovnávají pouze průhyby)
• příprava na oficiální srovnávací měření

• 1 zařízení se účastnilo srovnávacího měření CROW v Nizozemsku –
přepočítávací koeficienty jsou k dispozici
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Termografie (IRT)

• Mobilní termografie
• pomocí termokamery lze odhalit

vznikající poruchy ve vozovce a na
okolních betonových objektech

• Měřící vozidlo
• je osazeno špičkovou

termokamerou FLIR A615 s
rozlišením 640x480 px a teplotní
citlivostí < 0,05°C, digitální HD
kamerou a snímačem GPS

• veškerá data z měření jsou
synchronizována a uložena pro
pozdější analýzu
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Termografie - zpracování dat

• Analýza dat
• Trhliny se projeví mírně odlišnou teplotou díky rozdílnému

oteplování/ochlazování vozovky v místě poruchy a mimo ni. Pro
úspěšné měření jsou tedy potřebné dostatečné teplotní rozdíly
během dne a noci + oteplování vozovky od slunečního zářění.

• Software umožňuje současné zobrazení termografického a digitální
videa, přesnou polohu na mapě, časově-teplotního grafu atd.



www.cesti.cz

Termografie - doporučení a přenos do praxe

• Doporučení a omezení
• Pokud není výrazný rozdíl mezi denní a noční  teplotou (inverze

apod.), má vozovka téměř konstantní teplotu a poruchy se proto
neprojeví.

• Je potřeba respektovat možnosti termokamery. Příliš vysoká rychlost
jízdy způsobuje rozmazání záznamu. Z našich zkušeností
doporučujeme < 40 km/h.

• Připravujeme
• Měření termokamerou při pokládce nové vozovky

→ ověření segregace asfaltové směsi
• Metodika k použití termografické metody na

objektech dopravní infrastruktury
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Georadar - CMP metoda
Měření konstrukčních vrstev vozovky na mostě přes řeku Ohři - R6
• použita kombinace antén georadaru s frekvencí 1,6 a 2,6 GHz
• zpřesnění výsledků pomocí přípravku (autokal.í metoda CMP a WARR)
 podélné profily: vzdálené 180 mm, délky 300 m, s krokem měření 1 cm
 příčné profily: po 30 m a v místě poruch
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Georadar - komparace záznamu měření tlouštěk
vrstev a porušení v konstrukci vozovky s odběry
jádrových vývrtů
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Georadar - požadavky ČSN 736123-1 a TKP 6
Realizace nového mobilního zařízení s cílem zvýšení přesností výsledků k
aplikaci polohy kluzných trnů a kotev v CB krytu, příprava na akreditaci
zkoušky
• výkonnější řídící jednotka a antény georadaru (cca 1,1 mil. bodů/1 m záznamu)
• výkonnější měřič ujeté vzdálenosti (cca 1000 impulsů/ 1 m záznamu)
• doplňující kolečko s brzdou pro zvýšení přesnosti ve vertikálním směru
• přídavné vidlice pro vedení vozíku při měření
• přípravky pro zajištění vždy stejné polohy vidlic a antén georadaru
• zdokonalení metody vyhodnocení naměřených dat
• doplnění/úpravy SW pro interpretaci výsledků měření
• ověření přesnosti výsledků – několik srovnávacích měření
• spolupráce se společností SQZ, s.r.o.
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Závěr

K dispozici je čím dál více nedestruktivních diagnostických metod,
které umožňují diagnostikovat stav vozovek a objektů dopravní
infrastruktury.

V případě kontinuálního měření hraje významnou roli také lokalizace
měření.

V řadě případů je účelné použít kombinaci těchto metod. Vždy je ale
potřeba zvážit, v jak velkém rozsahu a které NDT metody použít.

K tomuto účelu je potřeba správcům podat pomocnou ruku ve formě:
- doporučení, metodik,
- zpracování vzorových příkladů uplatnění jednotlivých NDT metod,
- uspořádáním srovnávacích měření,
- uvedení obvyklých cen měření apod.

K tomuto cíli směřuje projekt CESTI, v pracovní skupině 6.



www.cesti.cz

Kontaktní informace

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

josef.stryk@cdv.cz

+420 541 641 330

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

www.cdv.cz
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Měření hladin akustického
tlaku v okolí ocelové mostní

konstrukce – stav po
rekonstrukci

Autor: Petra Čížková, ČVUT, 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

• Řešené území
• Stav před rekonstrukcí
• Stav po rekonstrukci
• Popis měřících bodů
• Měření před rekonstrukcí
• Měření po rekonstrukci
• Porovnání výsledků
• Závěry
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Situace řešené oblasti

Pohled na traťový úsek

Zvolený traťový úsek s navazující mostní
konstrukcí
Řešené území
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Stav před rekonstrukcí

• Trať
• Štěrkové lože frakce 32/63,

• kolejnice širokopatní R65,

• žebrové podkladnice s tuhou

svěrkou ŽS4 ,

• pražce SB6,

• rozchod normální.
• Přechodový úsek

• dřevěné pražce

4
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Stav po rekonstrukci

• Trať - výměna železničního svršku
• Štěrkové lože frakce 32/63

kompletní čištění,
• kolejnice širokopatní 60E2,
• betonové pražce B91S

s pružným bezpodkladnicovým upevněním,
• bezstyková kolej,
• rozchod normální.

• Přechodový úsek
• dřevěné pražce
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Popis mostní konstrukce - před rekonstrukcí

• Nosná příhradová ocelová svařovaná konstrukce s dolní
mostovkou
• dolní mostovka z příčníků, podélníků a ocelové desky

• Na betonové opěře O01 ložiska pevná vahadlová a na
opěře O02 ložiska pohyblivá válcová

Pohled na mostní konstrukci               Železniční svršek mostní kce

6
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Mostní konstrukce - po rekonstrukci

Pohled na mostní konstrukci Železniční svršek mostní konstrukce
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Popis mostní konstrukce - před rekonstrukcí

• Železniční svršek
• Bezstyková širokopatní kolejnice R65,
• žebrové podkladnice a pružné svěrky Skl 12,
• mostnice 240x240x2400 mm,
• pojistné úhelníky tvaru L 200x200x14 mm,
• podlaha z rýhovaného plechu tloušťky 6 mm.

8
Mostnice Pojistné úhelníky Podlaha
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• Železniční svršek
• Bezstyková širokopatní kolejnice 60E2,
• žebrové podkladnice a pružné svěrky Skl 24.

Popis mostní konstrukce - po rekonstrukci

9

Mostnice                             Pojistné úhelníky Podlaha
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• Technika měření založena na metodě navržené normou
ČSN EN ISO 3095

Situace měřicích bodů

Akustická měření
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Měřicí bod č. 1 (km 3,894)

• Mikrofon umístěn 7,5 m od osy koleje, ve výšce 1,2 m nad
temenem kolejnice
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Měřicí bod č. 2 (km 4,452)

• Mikrofon umístěn ve 4/5 délky mostního objektu,
• 7,5 m od osy koleje, ve výšce 1,2 m nad temenem

kolejnice.
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Měření před rekonstrukcí
11. 6. 2014, 6:15 – 14:10
• Kontinuální záznam

• teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu
• Průjezdy vlakových souprav

• 4 spěšné vlaky
• 10 rychlíků
• 4 nákladní vlaky
• čas, typ vlaku, směr průjezdu, rychlost, počet vozů
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Měření po rekonstrukci
23. 10. 2015, 8:00 – 15:10
• Kontinuální záznam

• teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu
• Průjezdy vlakových souprav

• 4 spěšné vlaky
• 8 rychlíků
• 2 nákladní vlaky
• čas, typ vlaku, směr průjezdu, rychlost, počet vozů
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Zpracování naměřených akustických dat

• Zpracování v softwaru Evaluator Type 7820/21

• Hladina expozice zvuku LAE normovaná podle rychlosti a
počtu vozů dle vztahu:

• vn - normovaná rychlost
• vr - reálná rychlost
• pn - normovaný počet vozů
• pr - reálný počet vozů



www.cesti.cz

Porovnání výsledků

Rozdělení

Před rekonstrukcí Po rekonstrukci Rozdíl před a po
rekonstrukci

LAE, norm. [dB] LAE, norm. [dB] LAE, norm. [dB]

MB1 MB2 MB2 -
MB1 MB1 MB2 MB2 -

MB1 MB1 MB2

Všechny vlaky 109,9 116,9 7,0 98,0 112,1 14,1 11,9 4,8

Rychlíky 110,5 116,5 6,0 96,4 110,6 14,2 14,1 5,9

Nákladní vlaky 113,7 121,8 8,1 103,7 117,8 14,1 10,0 4,0

Spěšné vlaky 101,2 108,3 7,1 93,0 105,3 12,3 8,2 3,0

Směr V. O. 110,0 116,4 6,4 97,6 112,0 14,3 12,4 4,4

Směr Ch. n C. 109,8 117,3 7,5 98,3 112,1 13,9 11,5 5,2
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Závěrečné zhodnocení

• Snížení hladin akustického tlaku po rekonstrukci
• na širé trati (MB1 km 3,894) o 8 až 14    dB
• na mostní konstrukci (MB2 km 4,452) o 3 až 6 dB

• Přírůstky hladin akustického tlaku na ocelové mostní
konstrukci s mostnicemi
• Před rekonstrukcí 6 až 8 dB
• Po rekonstrukci 12 až 14 dB

• Rekonstrukce prospěla především ke snížení hladin
akustického tlaku na širé trati.



Děkuji za pozornost
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Lávka z UHPC u Opatovic
(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

Autoři: Ing. Milan Kalný
Ing. Jan Komanec
Ing. Jan Tichý, CSc.



Motivace a cíle vývoje UHPC v ČR

1) Vývoj UHPC v ČR zaměřit zejména na aplikace v prefabrikaci

2) Maximální využití místně dostupných materiálů

3) Rozumné ekonomické parametry (ne rekordy) => konkurenceschopnost

4) Vysoká trvanlivost (> 120 let) v agresivním prostředí

5) Vývoj a zkoušky směsí v laboratoři

6) Ověření technologie výroby v prefě

7) Výběr vhodných prvků pro průmyslovou výrobu

8) Pilotní projekty

Lávka z UHPC u Opatovic



Pevnosti materiálu:
Pevnost v tlaku ~ 150 MPa, návrhová pevnost konzervativně C110/130
Pevnost v tahu za ohybu min. 15 MPa, reálně 15-20 MPa (EN 14651)

Cena materiálu:
Lokální výroba – optimalizace složek z místních zdrojů
Jednotková cena cca 3 - 4x vyšší než normální beton

Vynikající trvanlivost: Vodní součinitel < 0,25 – velmi nízká pórovitost
Prakticky žádné ztráty materiálu po 150 zmrazovacích cyklech
Zanedbatelná karbonatace a vysoká schopnost ochrany výztuže

Vysoká a dlouhotrvající požární odolnost

Vylehčení konstrukcí: min. 50% redukce vlastní hmotnosti

Možnost použití bez betonářské výztuže

Dosažené vlastnosti UHPC

Lávka z UHPC u Opatovic



Standardní zkouška ohybu na trámečku se zářezem (EN 14651 )

Lávka z UHPC u Opatovic



Zkouška předpjatého nosníku pro ověření výroby

Lávka z UHPC u Opatovic
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Pracovní diagram zatížení/průhyb

Předpjatý nosník z UHPC C110/130 XF4 Předpjatý nosník z betonu C45/55

Lávka z UHPC u Opatovic



POROVNÁNÍ ZKUŠEBNÍCH PRVKŮ: UHPC OCEL
TYP NOSNÍKU TVAR OBECNÉHO I HEB 360
PŘEDPĚTÍ 11 LAN St 15,7 – 1570/1770 MPa -----
HMOTNOST 217,6 kg/m‘ 142,0 kg/m‘
MEZNÍ MOMENT ÚNOSNOSTI 785 kNm 966 kNm
PRŮHYB PŘI DOSAŽENÍ MMÚ ~340 mm ~700 mm
PODKLADY PRO CENOVÉ POROVNÁNÍ:
OBJEM PRVKU DL. 12,4 m 1.03 m3 0.23 m3
HMOTNOST PRVKU DL. 12,4 m 2.7 t 1.76 t

Lávka z UHPC u Opatovic
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Lávka Čelákovice
ACI Excellence Awards 2015



Lávka z UHPC u Opatovic

 Pilotní projekt určený pro SŽDC v České republice
• modernizace železniční trati  Hradec Králové – Pardubice - Chrudim
• SO 04-38-09, zdvojkolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
• lávka pro pěší přes Opatovický kanál v obci Čeperka u Opatovic
 Výroba a montáž lávky pro pěší z UHPC
• v loňském roce byl v provozovně Štětí vyroben předem předpjatý nosník
• letos byly již ve firmě KŠ PREFA s.r.o. vyrobeny zábradelní panely
 Celá řada doprovodných zkoušek, provedeny v Kloknerově ústavu
• laboratorní mechanické zkoušky
• dlouhodobé měření dotvarování zmíněného nosníku

Lávka z UHPC u Opatovic



Lávka z UHPC u Opatovic

 Původní projekt uvažoval s monolitickou jednotrámovou
konstrukcí s konzolami o rozpětí 15,3 m

 Měl být použit beton C 35/45 XC4, XF3, 2 ks 12-lanových
kabelů Ø 15,7 mm s objemem betonu cca 14 m3

 Firma Pontex s.r.o. navrhla výrazně efektivnější nosník tvaru
dvojitého „T“ z UHPC třídy C 110/130 XF4

 Výhody tohoto řešení:
• zmenšení objemu betonu ze 14 na cca 4 m3, celková hmotnost

nosníku včetně příčníků a křídel bude menší než 13 tun
• UHPC je mrazuvzdorný, zcela nenasákavý s vysokou životností

a bez nároků na další údržbu

Lávka u Opatovic - návrh nosníku z UHPC
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Lávka u Opatovic - tvar nosníku z UHPC
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 Čerstvý UHPC s rozptýlenou ocelovou výztuží byl vyráběn na betonárně ve
Štětí s nuceným mícháním a objemem míchačky 1,5 m3

 Po předchozím předepnutí lan byl čerstvý UHPC dopravován od betonárny
do výrobní haly speciálním vozíkem
• pak byl bádií ukládán do ocelové formy kombinované s překližkou
• postup dávkování, míchání a celé výroby nosníku byl popsán

v technologickém předpisu výroby
 Ukládání čerstvého UHPC do důkladně očištěných forem probíhalo:

• plynule bez jakéhokoliv zhutnění
• UHPC se rozléval sám, povrch byl zarovnán latí
• poté byl povrch ošetřen prostředkem proti odpařování vody a hlazen

ocelovým hladítkem, dokud se na povrchu nepřestaly vytvářet bubliny

Výroba předem předpjatého nosníku z UHPC



Lávka z UHPC u Opatovic

Průběh ukládání čerstvého UHPC do formy
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Aplikace prostředku proti odpařování vody
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Hlazení povrchu nosníku po aplikaci prostředku
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Čelo nosníku s výztuží pro příčník a křídla
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 Souběžně s výrobou nosníku byla v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze
provedena celá řada doprovodných zkoušek na různých tělesech

 Výsledky zkoušek uvedených v následujících tabulkách jsou vždy
průměrem ze tří těles

 Před betonáží nosníku byly do konstrukce nainstalovány odporové
tenzometry pro měření deformací během předpínání nosníku a následně
pro vývoj deformací na skládce ve Štětí

 V současné době stále probíhá měření i po zabudování nosníku do
konstrukce

 Výsledky těchto měření budou předmětem pozdější prezentace

Výsledky laboratorních zkoušek UHPC
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Technické parametry UHPC na trámečcích 40 × 40 × 160 mm

Stáří UHPC Objemová
hmotnost

[kg/m3]

Pevnost v tahu
za ohybu

[MPa]

Pevnost v tlaku

[MPa]

23 dní 2380 25,1 128,5

29 dní 2390 27,9 133,5

58 dní 2390 28,2 143,0

Statický modul pružnosti 43 – 44 GPa
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Technické parametry UHPC na krychlích ve stáří 29 dní

Zkušební
těleso

Krychle o hraně 150 mm Krychle o hraně 100 mm

Objemová
hmotnost
[kg/m3]

Pevnost
v tlaku
[MPa]

Objemová
hmotnost
[kg/m3]

Pevnost
v tlaku
[MPa]

Vzorek č.1 2433 130,7 2387 123,5

Vzorek č.2 2417 121,4 2389 128,0

Vzorek č.3 2411 116,4 2388 124,6
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 Pilotní projekt - lávka pro pěší přes Opatovický kanál v obci
Čeperka u Opatovic

 Nejdříve byla vyrobena série dlaždic s různými dávkami
anorganických pigmentů

 Budoucí správce mostu zvolil optimální odstín
 Následně byly vyrobeny probarvené zábradelní panely z UHPC
 Tyto zábradelní panely pak byly podrobeny normovým

zátěžovým zkouškám – statické i dynamické zkoušky

Výroba zábradelních panelů pro pilotní projekt
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Hotový zábradelní panel s výztužnou sítí 2D



Lávka z UHPC u Opatovic

Statická zkouška zábradelního panelu

 Změna projektu - zvětšení rozměrů panelů,
proto bylo nutné vyztužit žebra klasickou
betonářskou výztuží Ø 6 mm a použít liniové
upevnění po všech čtyřech hranách

 Při statické zkoušce dosáhl panel únosnosti
cca 260 % požadovaného zatížení = 4,50 kN

 Přírůstky deformací byly až do porušení
víceméně lineární

Průběh deformací při statické zkoušce



Dynamická zkouška zábradelního panelu

Lávka z UHPC u Opatovic

 Dynamická zkouška byla provedena
podle normy s malou modifikací kvůli
snadnému provedení

 Předmětem zkoušky jsou dvě kyvadlové
rázové zkoušky:
o náraz měkkým tělesem o

hmotnosti 50 kg = pytel naplněný
skleněnými kuličkami Ø 3 mm

o náraz tvrdým tělesem = ocelová
koule o hmotnosti 3 kg

 Požadavky normy byly splněny
=> žádná část výplňového panelu se
nezlomila ani neoddělila

 Po nárazu měkkého tělesa byly patrné
trhlinky přes celou tloušťku průřezu



Zábradelní panel v rámu po dynamické zkoušce
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Montáž nosníku lávky

Lávka z UHPC u Opatovic

 K nosníku z UHPC byly v provozovně Štětí v roce 2015
přibetonovány příčníky se zavěšenými křídly.

 Naložení nosníku lávky, transport a uložení na stavbě proběhlo
14. října 2015

 Nakládku a expedici lávky z provozovny Štětí zajistila společnost
KŠ PREFA s.r.o.

 Transport  a ukládku nosníku zajišťovala firma SMP CZ a.s.
 V průběhu nakládky, transportu a usazení lávky probíhalo

kontinuálně měření přetvoření nosníku pracovníky Kloknerova
ústavu ČVUT v Praze



Odjezd naloženého nosníku lávky z provozovny Štětí
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Zabetonovaná ložiska pro uložení nosníku

Lávka z UHPC u Opatovic



Montáž nosníku autojeřábem - 100 tun
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Usazování nosníku na připravená ložiska

Lávka z UHPC u Opatovic



První zátěžový test předem předpjaté lávky pro pěší

Lávka z UHPC u Opatovic



Kompletní lávka

Lávka z UHPC u Opatovic



Lávka u Opatovic - shrnutí

1) S podporou grantového projektu CESTI, balíčku WP3, se podařilo vyrobit
a osadit lávku pro pěší z UHPC přes Opatovický kanál

2) Jedná se o pilotní projekt určený pro SŽDC v České republice
3) Kromě předem předpjatého nosníku z UHPC byly použity také zábradelní

panely z UHPC, které vyhovují statickým i dynamickým zkouškám
4) Hlavní výhody tohoto elegantního řešení:

o zmenšení objemu betonu ze 14 na cca 4 m3, celková hmotnost
nosníku včetně příčníků a křídel je menší než 13 tun

o UHPC je mrazuvzdorný, zcela nenasákavý s vysokou životností
a bez nároků na další údržbu

Lávka z UHPC u Opatovic



Certifikovaná metodika pro výrobu, navrhování a zkoušení UHPC
byla schválena MD ČR v 09/2015

Lávka z UHPC u Opatovic



UHPC v České republice - závěr

1) Náročné požadavky na UHPC mohou být splněny při použití místně
dostupných materiálů pro standardní betonárky

2) Velmi tenkostěnné prvky mohou být vyráběny bez vibrování nebo
jiných metod zhutňování

3) Prvky předem předpjaté lany bez betonářské výztuže prokázaly velmi
dobré chovaní pro praktické využití

4) Vynikající trvanlivost výrazně snižuje náklady celého životního cyklu
stavby

5) Spolehlivost, rovnoměrnost a kontrolu kvality při průmyslové produkci
je nutné zajistit kvalifikovaným personálem (složitá technologie výroby
a ukládání)

6) Certifikovaná metodika pro UHPC je podkladem pro další projekty

Lávka z UHPC u Opatovic



Otázky ? !

Děkuji za pozornost !
Milan Kalný



www.cesti.cz

Zkoušení pružných podložek
pod patu kolejnice

Autor: Miroslava Hruzíková, VUT v Brně, WP2

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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Požadavky na podložky pod patu kolejnice

• Obecné technické podmínky (OTP)
• OTP 57045/96-S13 pro bezpodkladnicové upevnění
• OTP 60789/99-O13 pro podkladnicové upevnění

• Požadavky
• mechanické vlastnosti základního materiálu
• rozměry a tolerance
• provedení a vzhled
• elektrické vlastnosti
• rozsah tuhosti
• podélný odpor
• útlum rázového zatížení
• změna tuhosti uzlu upevnění po cyklickém zatěžování

zdroj: www.szdc.cz
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Požadavky na podložky pod patu kolejnice

• Norma ČSN EN 13 146 „Železniční aplikace – Kolej –
Metody zkoušení systémů upevnění“
• Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice;
• Část 2: Stanovení odporu proti pootočení;
• Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení;
• Část 4: Účinek opakovaného zatížení;
• Část 5: Stanovení elektrického odporu;
• Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek;
• Část 7: Stanovení svěrné síly;
• Část 8: Provozní ověřování;
• Část 9: Stanovení tuhosti.

• Podporuje požadavky ČSN EN 13 481 „Železniční aplikace – Kolej –
Požadavky na vlastnosti systémů upevnění“
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Statická tuhost podložek pod patu kolejnice

• Rozdílná metodika měření statické (dynamické) tuhosti
podložek pod patu kolejnice dle OTP a ČSN EN

• Požadované hodnoty tuhosti v OTP nelze aplikovat na
měření dle ČSN EN

• Požadavek SŽDC: nalezení korelačního vztahu
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Statická tuhost dle OTP

• Rozsah zkušebního zatížení: 1 kN – 80 kN
• Rychlost vnášení zatížení: cca 1 kN.s-1

• Počet zatěžovacích cyklů: 3
• Prodleva mezi cykly: 1 min.

F d

1 min. 1 min. 1 min.

PODLOŽKA ROZNÁŠECÍ
DESKY
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Statická tuhost dle ČSN EN

• Rozsah zkušebního zatížení: 18 kN – 85 kN
• Rychlost vnášení zatížení: 120±10 kN.min-1

• Počet zatěžovacích cyklů: 3
• Prodleva mezi cykly: bez prodlevy
• Brusné plátno: P180 až P400

Fd

PODLOŽKA

OCELOVÁ
DESKA

ZÁKLADNA

BRUSNÉ
PLÁTNO

ROZNÁŠECÍ
DESKY
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Příklady výstupů – bezpodkladnicové upevnění

metodika ČSN EN

metodika OTP
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Příklady výstupů – bezpodkladnicové upevnění

metodika ČSN EN

metodika OTP

limitní křivky v diagramu tuhosti
sečná tuhost 55-75 kN

(v rozsahu zatížení 20-70 kN)

sečná tuhost
(v rozsahu zatížení 18-85 kN)
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Příklady výstupů – podkladnicové upevnění

metodika ČSN EN

metodika OTP
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Příklady výstupů – podkladnicové upevnění

metodika ČSN EN

metodika OTP

limitní křivky v diagramu tuhosti
sečná tuhost 90-120 kN

(v rozsahu zatížení 20-70 kN)

sečná tuhost
(v rozsahu zatížení 18-85 kN)
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Příklady výstupů – podkladnicové upevnění

metodika ČSN EN

metodika OTP



www.cesti.cz

Vyhodnocení výsledků

• ČSN EN
• Pokud se hodnota posunutí změřená kterýmkoliv snímačem odlišuje

od střední hodnoty posunutí o > 20 % maximální hodnoty posunutí,
opakuje se měřicí cyklus.

• OTP
• Hodnota trvalé deformace nesmí překročit hranici 0,25 mm.

• Měření třemi snímači – vyloučení nerovnoměrné deformace
vzorku (síla nepůsobí ve středu podložky)

• Citlivost měření – velký rozptyl výsledků
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Příklady výstupů – podkladnicové upevnění

Metodika OTP
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Příklady výstupů – podkladnicové upevnění

Metodika ČSN EN
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Další postup

• Zpracování naměřených dat

• Hledání korelačního vztahu

• Nízkofrekvenční dynamická tuhost (ČSN EN)

???
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Děkuji za pozornost

Ing. Miroslava Hruzíková, 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

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav železničních konstrukcí a staveb
Veveří 331/95, 602 00 Brno

hruzikova.m@fce.vutbr.cz
+420 541 147 326, +420 777 314 863
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Chování ERS systému v
interakci s mostem –

experiment, návrh a aplikace
Autor: Pavel Ryjáček, Md. Mohasin Howlander

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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Obsah

• Obecný popis systému ERS
• Výsledky zkoušek prováděných na ČVUT
• Aplikace výsledků na Starém Mostě, Bratislava

• Popis mostu
• Aplikace ERS
• Numerická analýza

• Závěr
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Popis ERS

• Systém upevnění vhodný pro rekonstrukce mostů, PUR +
korkový agregát

• Malé riziko vybočení koleje, malá stavební výška, nízká
hlučnost

• Zcela nedostatečné parametry pro návrh a posouzení
interakce s mostem (podélný odpor, návrhové postupy)



www.cesti.cz

Motivace

• Bezstyková kolej na mostě – interakce most/kolej
• Geometrie koleje a rozpětí mostu
• Uspořádání polí a ložisek
• Typ mostu a mostovky, upevnění koleje
• Svislé a vodorovné zatížení, teplota
• Rizika – vybočení koleje, lom kolejnice
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Laboratorní experiment

• Simulovat chování ERS na ocelové mostní konstrukci
(podélník L=2500 mm), při zatížení nápravovými tlaky (0, 40,
80, 125 kN) a podélným posunem od teplotních změn

• Porovnání s numerickým modelem a určení podélného
odporu za různých podmínek roznosu zatížení pro návrh
ocelové konstrukce

Uložení

Podélná síla

Přitížení
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• Validovaný a verifikovaný numerický model
• Stanovení roznosu zatížení do mostní konstrukce

Numerické simulace
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• Oproti předpokladům: podélný odpor při zatížení mírně klesá,
– opak je uvažovaný v ČSN EN 1991-2.

• Důležité faktory: teplota a rychlost zatěžování

Výsledky experimentu
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• Oproti předpokladům: podélný odpor při zatížení mírně klesá
– opak je uvažovaný v UIC 774-3

• Ani pro relativní posun 19 mm žádné významné poškození

Výsledky experimentu

Nezatížená kolej (kN/mm) Zatížená kolej (kN/mm)
UIC 774-3 13 19
Výsledek zkoušek 33.01 30.66
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• Roznos zatížení na nosnou ocelovou konstrukci – stanoven
odlišně od požadavků ČSN EN 1991-2

Výsledky experimentu
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• Získána řada důležitých informací a návrhových podkladů
• Výsledky aplikovány na aplikaci ERS - „Starý most“ – 464 m,

Bratislava, Slovensko

Aplikace a analýza – Starý most Bratislava
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• Kombinace rozchodů tramvaje (1000
mm) a Tram-Train (1435 mm) –
vícekolejnicové řešení s ERS

• Analýza kombinované odezvy
interakce most/kolej na 2D
nelineárním modelu

Aplikace a analýza – Starý most
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• Vliv teplotního rozdílu kolej/most na normálovou sílu v koleji

• Vliv zatížení mostu na normálovou sílu v koleji

Aplikace a analýza – Starý most

Dýchající
konec

Dýchající
konec
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• Podrobná analýza přechodu z mostu na opěru, 3D solid
model, zatížený teplotními vlivy a kolovými silami

• Překročení namáhání v PUR výplňových blocích –
doporučeno aplikovat směs VA-60 po délce dýchajícího
konce koleje

Aplikace a analýza – Starý most
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• ERS – perspektivní pro ocelové mostovky železničních
mostů

• Získání návrhových podkladů pro aplikaci a analýzu
• Rozvoj významných aplikací pro ocelové mosty

Závěry
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Děkuji za pozornost
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CESTI– šablona prezentace

Jan L. Vítek, Stanislav Smiřinský,

Pavel Veselý a Jiří Kolísko, WP4

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

Rozmístění a účinnost
drátků v drátkobetonu
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Obsah

• Úvod
• Drátky v drátkobetonu
• Experimentální program
• Rozdělení drátků v trámcích
• Pull out testy
• Závěry
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Drátkobeton

Účinnost drátků: Obsah drátků Kotvení drátků
Kvalita drátků Rozdělení drátků



www.cesti.cz

Drátkobeton
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Použité drátky a beton

Délka 60 mm
Průměr 1 mm
Pevnost 1500 Mpa
Obsah dr. 35 kg/m3

Beton C45/55
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Fibres in the crack
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Fibres in the crack
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Proč experimentální program?

• Pevnost v tahu za ohybu měřená na velkých vzorcích byla
menší než pevnost na standardních trámcích

• Rozdíl 10 – 30%
• Důvod – size effect (větší prvek, nižší pevnost)
• Rozdělení drátků ?

• Experimentální program – ověření rozdělení drátků
v lab. trámcích

• Experimentální ověření funkce drátků v trhlině
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Rozdělení drátků ve standardních trámcích
150 x 150 x 700 mm

Princip exp. programu
• Exp. ověření množství drátků v jednotlivých směrech
• Výroba 36 trámců (ve 2 dávkách)
• Standardní ohybová zkouška (4 bodový ohyb)
• Rozřezání trámců na krychle
• Měření rozmístění drátků v krychlích
• Vyhodnocení výsledků
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Výroba 36 trámců
150 x 150 x 700 mm
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Zkoušení 4 bodový ohyb
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Změřené parametry betonu

36 trámců v 6 skupinách (3 z každé záměsi)
(Doplňkové zkoušky – krychle 150 mm, válce 150 x 300 mm)

Batch 1 Batch 2

Age 28 days  Age 35 days 

Compress. strength fc,cube MPa 61,8 62,3 63,4 62,5 62,3 64,8 63,8 63,6

Concrete density kg/m3 2320 2350 2340 2330 2320 2360 2360 2350

Modulus of elasticity Ec GPa 36,0 36,0 36,0 36,0 33,0 36,5 34,0 34,5
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Diagram zatížení – průhyb
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4 bodový test – výsledky

Batch 1 Batch 2
Sets (A-F)

Beam no. (1 – 36)
A

1-6
B

7-12
C

13-18
 D

19-24
E

25-30
F

31-36


Mean flexural
strength fct, fl MPa 5,7 6,0 5,5 5,7 5,7 5,2 5,0 5,3

Mean flexural
strength (3.5) MPa 2,6 3,2 2,5 2,7 3,0 2,4 2,8 2,7

Char. flexural
strength (3.5) MPa

0,9 1,7 1,1 1,2 1,5 1,2 0,4 1,0

Fracture
energy* Nm

3530 3535 2788 3284 3420 2758 3170 3116
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Rozdělení drátků - měření
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Rozdělení drátků - měření
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Souřadnicový systém

Loading

Z

X

Y

Direction of casting

Loading
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Rozmístění drátků a reziduální ohybová pevnost

Sets of the
beams

Mean flexural
strength at the defl.

3,5 mm [MPa]

Fibre
contents
[kg/m3]

Portion of fibres [%] in the direction of
axis

X Y Z
A (1 – 6) 2,6 30,9 32,0 17,6 50,4
B (7 – 12) 3,2 29,6 32,2 15,4 52,4
C (13 – 18) 2,5 30,1 33,1 16,2 50,7
D (19 – 24) 3,0 30,5 31,4 16,3 52,3
E (25 – 30) 2,4 30,3 32,8 16,8 50,4
F (31 – 36) 2,8 29,6 31,4 16,7 51,9
Average 2,7 30,1 32,1 16,5 51,4
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Rozmístění drátků

Measured
fibre

content
[kg/m3]

Fibre content in individual directions [%]

X Y Z

Mean value 30,1 32,1 16,5 51,4
Maximum 35,7 37,3 21,5 59,4
Minimum 25,0 26,1 12,9 44,6

Standard deviation 2,0 2,7 2,0 3,3
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Výsledky

• Podélný směr – 51 % drátků
• Svislý směr (pozice betonáž) – 17% drátků
• Vodorovný směr (pozice betonáž) – 32% drátků
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Odpor drátků – pull out testy

• Drátky kolmo na trhlinu
• kotevní délka 50% = 30 mm
• kotevní délka 25% = 15 mm

• Drátky šikmo vzhledem k trhlině 45°
• kotevní délka 50% = 30 mm

• Každý test – 32 vzorků
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Odpor drátků – výroba vzorků
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Odpor drátků – pull-out test
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Odpor drátků – výsledky 90°, 30 mm (50%)
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Odpor drátků – výsledky 90°, 15 mm (25%)
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Odpor drátků – výsledky 45°, 30 mm (50%)
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Number of the
specimen

Anchorage
length of the
fibre [mm]

Angle of the
fibre related to

the concrete
surface [deg]

Number of
fibres

Pulled out /
fibre failure

Average failure
force [N]

1 30 90 16/0 663
2 30 90 16/0 710
3 15 90 16/0 641
4 15 90 16/0 661
5 30 45 9/7 883
6 30 45 6/10 908

Odpor drátků – výsledky
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Závěry

• Drátkobeton – heterogenní materiál – směr drátků je důležitý
• Drátky překračující trhlinu – různá účinnost

kolmé – tužší, menší únosnost
šikmé – menší tuhost, větší únosnost

• Směr drátků je ovlivněn hutněním, tvarem a velikostí prvků
• Standardní trámce – příliš malé pro drátky dl. 60 mm
• Ověření působení na větších vzorcích je žádoucí
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Děkuji Vám za
pozornost
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Asfaltové směsi pro vozovky
s dlouhou životností

Autor: Jan Valentin, ČVUT, WP1

(a kolektiv)
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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Co jsou vozovky s dlouhou životností?

• vozovka s nekonečnou životností?
• vozovka bezúdržbová?
• vozovka, co se dá jednoduše „záplatovat“ do nekonečna?
• vozovka, kde mohu „optimalizovat“ materiál, aby byla ve smyslu

stavebních nákladů levná?
• vozovka, která je jen „bílá“?

5x NE
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Co jsou vozovky s dlouhou životností?

• respektující přírodní zákony;
• konstrukce s předpokládanou životností 35 až 50 let a to i pro netuhé

vozovky;
• zaměřené primárně na systémy s cyklickou výměnou obrusných vrstev

– periodicita min. 10 let;
• s životností ložní vrstvy min. 20 let;
• vyvážený „mix“ vlastností mezi odolností proti deformacím, únavou a

dobrým chováním v oboru nízkých hodnot;
• využívající recyklované materiály;
• vozovky s optimalizovanými náklady cyklů údržby vozovek

pak lze hovořit o „trvalé“ vozovce
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Princip tří charakteristik

• model vozovky a její degradace
• zaměření na kritickou asfaltem

stmelená vrstvu
• princip rozvoj únavové trhliny a jak jí

účinně předcházet
• vozovka na konci životnosti – jak

definovat
• jaké materiály a požadavky volit

Životnost – Únava - Porucha

VLASTNOSTI
ASFALTEM STMELENÉ

KRITICKÉ VRSTVY



www.cesti.cz

Prodloužení životnosti asfaltových vrstev

• respektování fyzikálních zákonů – asfalt ze své přirozenosti stárne a
ovlivnit lze rychlost procesu

• používání modifikovaných asfaltových pojiv a střízlivé uplatňování příliš
tvrdých asfaltových pojiv

• použití pojiv, která lépe stárnutí odolávají
• zvýšení tuhosti asfaltové směsi – nikoli výhradní aspekt
• vyvážení „mixu“ tuhost – únava – nízkoteplotní chování
• snížení mezerovitosti
• zvýšení obsahu asfaltového pojiva – zvýšení tloušťky asfaltového filmu
• nešetřit tam, kde je to inženýrská hloupost
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Obecný paradox podkladních asfaltových vrstev

PODKLADNÍ VRSTVY

AC 22 T S ACP 22 S AC 22 P,I AC 22 T N ACP 22 + AC 22 P,II

3,8 % 3,7 % 4,0 % 4,0 % 3,7 % 4,0 %

SILNIČNÍ POJIVA
•podkladní vrstvy: 3,7 %; 6 :100

•ložní vrstvy: 4,2 %; 6 :115

•obrusné vrstvy: 5,4 %; 6,2 %; 6 :115
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Vliv stanovení požadovaného množství pojiva

• návrh dle ČSN 73 6160 se stanovením součinitele sytosti

• jednoznačná závislost množství asfaltového pojiva na zvolené a použité
čáře zrnitosti směsi kameniva a druhu kameniva
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Vliv stanovení požadovaného množství pojiva

PŘÍKLAD

Asfaltová
směs

Obory zrnitosti Minimální
předepsané

množství pojiva
dle NAMDOZ DOZ SOZ HOZ MHOZ

ACO 11 S

Měrný povrch 4,175 8,463 12,029 15,594 19,991

5,4 %Teoretické
množství

pojiva
4,52 5,21 5,59 5,89 6,19

ACP 22 +

Měrný povrch 1,090 5,394 10,477 15,559 19,975

3,7 %Teoretické
množství

pojiva
3,15 4,34 4,96 5,37 5,64
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Možná řešení pro vozovky s vyšším dopravním
zatížením

Flexible (asphalt) pavement

Vhodný typ hydraulicky
stmelené podkladní vrstvy s
ochranou před bottom-top

trhlinami
(dbát na poměr tloušťky

asfaltem a cementem
stmelených vrstev)

E = 60 MPa nebo 90 MPa?

Vhodný typ obrusné vrstvy
(SMA, SMA NH, BBTM, ACO)

Asfaltové vrstvy s prodlouženou
životností (VMT, RBL apod.)
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Únavové zákonitosti, které mnohdy ignorujeme

0,E+00

2,E+06

4,E+06

6,E+06

8,E+06

1,E+07

1,E+07

1,E+07
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eh
]
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Vliv únavových charakteristik na trvanlivost asfaltové směsi
(B = 5, ɛij = 110)
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Možná řešení pro vozovky s vyšším dopravním
zatížením

Koncept VMT
• směsi se zvýšenou tuhostí
• vyšší obsah pojiva oproti ACP/ACL
• tvrdá silniční nebo multigradová

pojiva
• PMB pojiva

6 :125 – silniční pojiva
6 :135 – modifikovaná pojiva

Vznik mrazových trhlin
Riziko nižší únavové

životnosti (při příliš vysoké
tuhosti)

Koncept RBL

Jak budou ovlivněny
vlastnosti vyšším obsahem

pojiva?

• směsi se zvýšeným obsahem
pojiva o 0,5 %

• mírně snížená tuhost avšak vyšší
očekávaná únavová životnost

6 : min. 125 – silniční pojiva
6 : min. 135 – modifikovaná pojiva
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Experimentální ověření – příklad VMT s různým
pojivem
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Experimentální ověření – příklad VMT s různým
pojivem

Shear modulus master curves @ 20°C
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Experimentální ověření – příklad VMT s různým
pojivem

Posuzovaná varianta směsi
0°C 10 °C 15 °C 20 °C 30 °C

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
A 20/30 - 21 458 19 453 13 436 5 458
B PMB 25/55-55 - 13 562 12 440 7 578 3 775
C 30/45 - 19 073 14 031 9 380 3 925
D 50/70 + 15% mletá pryž + 1% PPA - 16 641 12 336 9 514 4 067
E 30/45 + 1% PPA - 11 124 8 216 6 037 2 624
F 30/45 + 2% FTP - 13 265 8 138 7 447 3 945
G PMB 25/55-65 (A) 25 665 13 072 10 386 7 163 3 409
H PMB 25/55-65 (B) 23 722 15 564 11 836 7 466 4 035
I PMB 10/40-65 (C) - 18 777 14 229 9 329 6 483

Modul tuhosti IT-CY
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Experimentální ověření – příklad porovnání VMT a
RBL

Vlastnost VMT 22 VMT 22 RBL

Obsah pojiva v % hmotnosti 4,8 5,05 5,3

Mezerovitost v % objemu 3,2 1,9 1,0

Modul tuhosti při

0°C 22 322
100 %

22 070
98,9 %

21 792
97,6 %

15°C 9 150
100 %

8 477
92,6

7 605
83,1 %

27°C 3 588
100 %

2 915
81,2 %

2 830
78,9 %

40°C 1 401
100 %

1 115
79,6 %

1 053
75,2 %

Stabilita podle Marshalla v kN 14,6 14,6 13,6

ITSR v % 106 87 100

Odolnost proti tvorbě
trvalých deformací při 50

°C

WTSAIR v mm.10-3 cyklů 0,024 0,029 0,027

PRDAIR v % 1,7 3,8 3,1

Odolnost proti tvorbě
trvalých deformací při 60

°C

WTSAIR v mm.10-3 cyklů 0,047 0,036 0,032

PRDAIR v % 3,8 2,4 3,5
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Experimentální ověření – příklad
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Děkuji za
pozornost
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Petrografické a mineralogické
posouzení kameniva a betonu v

souvislosti s výskytem rozpínavých
reakcí v betonu

Autor: Stryk, Gregerová, Nevosád, Chupík, Frýbort,
Grošek, Štulířová CDV, WP6

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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Degradované betony rozpínavými reakcemi, tzv.
alkalicko agregátovými reakcemi (AAR)
• Příklad vlasových trhlin na povrchu CB krytu dálnic a

letištních ploch
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Zdroje rozpínavých látek betonů

• Vnitřní
• Kamenivo (plnivo)
• Cement (pojivo)
• Přísady a příměsi
• Voda

• Vnější
• Spodní voda
• Podpovrchová voda
• Vodní páry (od

spodní nebo
podpovrchové vody)

• Ovzduší
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Základní procesy ovlivňující objemové změny
betonu
• Vysušování, smáčení betonu a rozvádění vody/vlhkosti

strukturou betonu
• Hydratační reakce cementu/pojiva
• Případné reakce kameniva/plniva v alkalickém prostředí

hydratujícího betonu
• Případné nežádoucí reagenty vnikající do struktury betonu z

okolního prostředí
• Teplota, teplotní gradienty a tepelné mosty v betonu
• Vlhkost, vlhkostní gradienty a vlhkostní mosty v betonu
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Metodika
PETROGRAFICKÝ ROZBOR BETONŮ A

PETROGRAFICKÝ ROZBOR HORNIN I KAMENIVA -
stanovení optickými metodami

• Stanovení potenciálních rizik hornin a kameniva
k objemovým změnám v betonu ve fázi výběru a
průkazních před  navážením kameniva pro výrobu
betonu

• Stanovení a popis již nastoupených objemových
změn ve struktuře existujících odebraných betonů,
tj. vývrtů/úlomků z konstrukcí
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Schéma posouzení
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Analýza degradovaných betonů alkalicko
agregátovými reakcemi (AAR)

• Kombinace scanovacího elektronového
mikroskopu (SEM) a energiově disperzního
analyzátoru (EDX).

• Polarizační mikroskopie (petrografický rozbor
kameniva), RTG a další dostupné na Masarykově
univerzitě v Brně
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• Scanovací elektronový mikroskop Tescan Vega LSU
• Energiově disperzní analyzátor Bruker Quantax
• naprašovací zařízení Baltec SCD
• brousící a leštící zařízení Struers Labopol
• přesná laboratorní pila Struers

Použité přístrojové vybavení
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Odběr vzorků betonu a výroba preparátů
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Příklad analýzy SEM

• Zobrazení jehlic ettringitu
volně krystalizujících v póru

• Vnikající gel do zrna
kameniva



www.cesti.cz

Příklad bodové EDX analýzy gelu
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Příklad rozboru kameniva polarizačním
mikroskopem

• Klast muskovitové ruly, vlevo PPL, vpravo XPL.
Petrografický mikroskop Olympus BX-51
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Petrografický rozbor

• Vliv kameniva/plniva z hlediska potenciální
nebezpečnosti v betonech v rámci průkazních zkoušek

• Vliv složek betonové směsi na odebraných vzorcích
betonu na objemové změny betonu

• Složení rozpínavých krystalů a gelů v cementovém
kameni a v jeho prostupech, např. kapilárách, pórech a
provzdušňovacích dutinách.
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Petrografická charakteristika kameniva

• Číslo výbrusu
• Lokalita
• Geotyp
• Typ kameniva
• Barva
• Makroskopická

charakteristika
• Povrchová změna

• Zrnitost
• Struktura
• Mikrostruktura
• Minerální složení
• Rizikovost kameniva
• Poznámka
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Vyhodnocení rizikovosti kameniva

• Přítomnost rizikových minerálů (např. podíl tlakově
deformovaných struktur křemenných zrn)

• Obsah chloridů
• Obsah síranů
• Přítomnost jílových minerálů
• Posouzení znečištění
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Vyhodnocení kameniva

• Stanovení potenciálně rozpadavých minerálů a hornin
• Stanovení rizik nastoupení možných typů rozpínavých

reakcí kameniva v alkalickém prostředí hydratujícího
betonu

• Stanovení míry rizikovosti dílčího nastoupení
jednotlivých typů rozpínavých reakcí ve stupnici:
• Není náchylné k danému typu objemových změn
• K objemovým změnám může dojít ojediněle za splnění nějakých

podmínek
• Středně rizikové kamenivo k danému typu objemových změn
• Kamenivo nevhodné z důvodu nastoupení daného typu

objemových změn
• Kamenivo nesmí být použito do betonů CBK



www.cesti.cz

Základní principy diagnostiky betonu

• Kvalitativní a semikvantitativní zhodnocení výskytu
jednotlivých novotvořených fází v pórovém systému
kameniva a pojiva betonu;

• Kvalitativní  a semikvantitativní zhodnocení jejich
výskytu v plošném řezu;

• Semikvantitativní hodnocení změny obsahu
rozpínavých solí vzhledem k výsledkům předchozích
průzkumů a periodickým změnám okolního klimatu.
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Vyhodnocení odebraných betonů

• Stanovení přítomných rozpadavých minerálů a hornin
• Stanovení dominantních typů rozpínavých reakcí

v betonu
• Stanovení dominantních typů rozpínavých reakcí

v kamenivu betonu ve stupnici:
• V betonu nenastoupily žádné nežádoucí objemové reakce

v kamenivu betonu ani ve struktuře cementového kamene
• V betonu nastoupily jen malé nežádoucí objemové reakce

v kamenivu betonu nebo ve struktuře cementového kamene,
které nepůsobí rozpad struktury

• V betonu probíhají rozpínavé reakce s popisem dominantních
rozpínání a s určením přibližného procentního zastoupení
jednotlivých typů
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Kontaktní informace

Ing. Josef Stryk, Ph.D.

josef.stryk@cdv.cz

+420 541 641 330

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

www.cdv.cz
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Recyklované a druhotné
materiály v železničním

stavitelství
Autoři: Martin Lidmila, Petr Kučera, ČVUT, WP2

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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• Asfaltové směsi v železničním stavitelství
• Náhrada KV z drceného kameniva nebo její části
• Výhody: vysoká únosnost, rovnoměrný roznos napětí, trvanlivost,

nepropustnost, lepší tepelně-izolační vlastnosti
• Nevýhody: cena, technologie, klimatická omezení

Recyklované asfaltové směsi
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• Asfaltové směsi v železničním stavitelství
• Výzkum od 60. let 20. století
• Původní účel: zvýšení únosnosti, ochrana zemin v podloží
• V současnosti ochrana pláně ze zvětrávajících hornin (tenká vrstva s

ochrannou funkcí)

Recyklované asfaltové směsi
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Recyklované asfaltové směsi
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Recyklované asfaltové směsi

• Přínos recyklovaných asfaltových směsí
• Využití recyklátu (100 %)
• Snížení nákladů (o cca 60 až 65 % nákladů)
• Využití potenciálu asfaltového pojiva
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Recyklované asfaltové směsi

• Způsob výroby
• Na obalovnách s paralelním bubnem (lze dosáhnout max. 135 °C)
• Pokládka grejdrem nebo finišerem
• Teploty hutnění nižší než u klasických směsí (min. 100 °C)
• Odlišné požadavky než v silničním stavitelství
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Recyklované asfaltové směsi

• Způsob použití recyklovaných směsí
• Tloušťka vrstvy min. 150 mm
• Funkce: zvýšení únosnosti, ochrana zemní pláně před mrazem,

omezení přístupu vody
• Požadavky na směs: pevnost v prostém tlaku, odolnost vrstvy proti

mrazu a vodě, mezerovitost
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Recyklované asfaltové směsi

• Laboratorní ověřování
• Stanovení parametrů pro návrh (E, λ)
• Ověření dostatečné pevnosti a odolnosti směsí
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Recyklované asfaltové směsi

• Srovnání konstrukcí
• Jednokolejná trať celostátní ostatní
• E0r = 20 MPa, Epl = 40 MPa
• Alternativní složení konstrukční vrstvy:

250 mm štěrkodrti
150 mm recyklované asfaltové směsi

• Rozdíl v nákladech cca + 300 000 Kč/ 1 km trati
• Objem KV na 1 km trati menší o 620 m3 (nižší náklady na dopravu

zeminy a materiálu KV)



Děkuji za pozornost
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