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Cíle řešení

• Full-scale model vozovky (1:1)

• Systém zatěžování full-scale modelu vozovky

• Databáze měřených konstrukcí vozovek a výstupy

- napětí od zatížení v různých úrovních vozovky

- výpočet deformací pod modelovým zatížením

- moduly pružnosti E

• Optimalizace konstrukcí vozovek pro současné dopravní 

zatížení, sledování prokluzu vrstev …

• Recykláty v konstrukci vozovky
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Návrh full-scale modelu vozovky

Podloží:
F6 CI

Tl. 800 mm
• Snímače tlaku 

Geokon
• Snímače vlhkosti
• Akcelerometry.
50 mm pod Z.P.
300 mm pod Z.P
750 mm pod Z.P.



www.cesti.cz

Model vozovky 1:1 s použitím běžných 
podkladních a krytových vrstev

Full-scale model vozovky - stavba
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Systém zatěžování vozovek pozemních 

komunikací

Podle dopravního významu pozemní komunikace:

 počet náprav – stejná rychlost, rovnoměrné rozdělení;

 počet náprav – stejná rychlost, rozdělení podle špiček 

dopravního zatížení;

 počet náprav – různá rychlost, cyklicky se opakující 

dopravní zatížení; 

 počet náprav – různá rychlost, náhodně aplikované 

dopravní zatížení  
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Databáze konstrukcí vozovek dlouhodobě 

sledovaných dynamickým zatěžováním 

Sledování napětí od 
aplikovaného dynamického 
tlaku na  rozhraní jednotlivých 
vrstev.

Výpočet deformací jednotlivých 
vrstev modelových konstrukcí.

Stanovení modulů pružnosti Efs

a závislosti s modulem 
pružnosti Er z cyklické 
zatěžovací zkoušky. 
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Optimalizace konstrukcí vozovek pro současné 

dopravní zatížení, sledování prokluzu vrstev 

Návrh úpravy tlouštěk 

zejména podkladních 

vrstev pro stávající 

katalog vozovek.

Sledování prokluzu 

konstrukčních vrstev 

vozovky pro zpřesnění 

nového výpočtového 

návrhového programu 

konstrukcí vozovek
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Recykláty do konstrukce 

vozovek



www.cesti.cz

Shrnutí

• Vytvořit funkční systém pro dlouhodobé zkoušení ve full-

scale modelu – vyhnout se „halabala“ měření

• Zaměřit se na „hluchá“ místa při návrhu konstrukce vozovky 

(spolupůsobení vrstev, obrácená vozovka, polotuhé 

vozovky, …)

• Recykláty do vozovek pozemních komunikací (které a kam, 

do jakých vozovek, …), do budoucna zásadní pro D1 a D2.



Děkuji za pozornost

stehlik.d@fce.vutbr.cz
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Fakulta stavební


