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Zaměření

• nové a progresivní diagnostické metody (NDT) 

• vážení vozidel za jízdy (WIM) 

• kontinuální monitorování objektů doprav. 
infrastruktury

• požáry v tunelech - scénáře úniku
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NDT metody a jejich kombinace

• uplatnění jednotlivých NDT metod
• georadar

• termografie - vozovky, mosty, tunely, žel.

• laserové skenování

• FWD  (vysokorychlostní deflektometr) a jiné - vozovky

http://www.cesti.cz/index.php?page=NDT – vzorové příklady uplatnění

• kombinace NDT metod
• georadar, termografie, ultrazvuk

• protismykové vlastnosti a podélné nerovnosti 

• georadar a FWD

hodnocení  /  tvorba homogenních sekcí
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NDT metody a jejich kombinace
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NDT metody a kombinace diagnostických metod

+ WP1
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Dotazníkové šetření v CEN TC227 WG5

• měření a hodnocení: 

• protismykových vlastností povrchů vozovek (FC)

• makrotextury (MPD)

zkušenosti z 12-ti 
evropských zemí 

pro potřeby ŘSD

prezentovány            
13. 11. 2019                   
v Curychu
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Tvorba homogenních sekcí + vizualizace výsledků
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Kontinuální monitorování

• úsek CBK se struskou (Skanska, ČVUT spolupráce s 
WP1 a 7)

• opakovaná měření: kryty a obrusné vrstvy vozovek 

• problematika povrchových úprav betonu

• databáze (jako pro NDT metody):
- systémy WIM

- systémy na ochranu tunelů před vjezdem

- termografie - noční monitoring, bezpečnost

- zabudované snímače do vozovky 

– napětí, deformace, teploty
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Vážení vozidel za jízdy (WIM)
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1. metodika MD pro navržení a provoz systémů WIM

2. účast na přípravě NMI International WIM standardu 

3. vliv přepravovaného materiálu na přesnost měření WIM  

– úprava § 43 zákona 13/1997 Sb. (odpovědnost řidiče)

4. vážení nadměrných nákladů pro účely schválení jejich 

přepravy na PK

5. konfigurace WIM - nové typy snímačů

WIM - dosavadní výsledky

Langasit



www.cesti.cz

WIM - výsledky 2019
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WIM - výsledky 2019

- spolupráce s AŽD Praha při upřesnění požadavků na
vozovku v souvislosti s připravovanou výstavbou WIM na
D4-9,5 km a D7-4,5 km

- zpracování vyjádření s analýzou požadavků a výpočty k 
průhybům vozovky (FWD)

m před a za:
- COST 323 100/100

- metodika MD -/-

- standard NMi 200/50

- ČMI 0111-OOP-C010-10 -

- projektant CZ 200/30
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Požáry v tunelech - scénáře úniku

Postupy pro strategie bezpečné 
evakuace lidí při požárech v 
metru
doporučení pro metody modelování 
požáru v systému metra s ohledem na 
jeho specifika:

- návrhové požáry pro modely hoření 
a šíření zplodin

- vstupní parametry osob pro modely 
evakuace z metra
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Další aktivity - WP6

• vedení sekce povrchových vlastností povrchů 
vozovek při ČSS – jednání březen 2019, web

• vazba na problematiku CBK (prac. skupina na ŘSD)

• zastupování v CEN TC 227 WG5

• PIARC TC D.2.3 (nově 4.1): Vozovky – NDT

• účast při aktualizaci TP (MD)

• zpracování posudků a vyjádření pro ŘSD

• publikační činnost v ČR a zahraničí
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Kontaktní informace
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