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Vybrané výsledky inovací v oblasti
pozemních komunikací – z

laboratoří ke konkrétním aplikacím
Jan Valentin, ČVUT, WP1

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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Úvodní shrnutí

• v pracovním balíčku WP1 během sedmi let řešení realizováno
přes 40 výsledků
 Software – 4x
 Patent – 2x
 Užitný vzor – 2x
 Metodiky – 5x
 Ověřené technologie – min. 12x

• výsledky řešení převzaty do některých nových norem nebo
využity jako podklad pro technické předpisy (ČSN 73 6141;
ČSN 65 7222-1,2,3; ČSN 73 6120; TKP 7; TP 259)

• s pomocí výsledků tvořeny i právní normy (např. vyhláška č.
130/2019 Sb.)
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Asfaltové vrstvy pro vozovky s dlouhou životností

• původně rozvíjena nová generace asfaltové směsi VMT;
• následně aktivity zaměřeny především na směsi nového typu

označované RBL;
• souběžně řešeno zavedení využitelnosti směsi typu SMA L (asfaltový

koberec mastixový pro ložní vrstvy);
• pro obrusné vrstvy rozvíjeno řešení s aplikací konceptů HiMA (vysoce

modifikovaná asfaltová pojiva;
• při řešení souboru témat efektivní spolupráce průmyslu (partneři CESTI

i externí kooperanti), akademické sféry a veřejného sektoru

Nová
asfaltová

směs

Asfaltové pojivo
Přísady:

Kamenivo:

Fi
le

r
Fr

ak
ce

 0
/4

Fr
ak

ce
 4

/8
Fr

ak
ce

 8
/1

1
Fr

ak
ce

 1
1/

16
Fr

ak
ce

 1
6/

22

Návrh
zrnitosti:

Pokládka asfaltové vrstvy:
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Asfaltové vrstvy pro vozovky s dlouhou životností

• víceletý experimentální program pro stanovení funkčních parametrů směsi
typu RBL (porovnání s tradičními typy asfaltových betonů);

• stanovení hlavních křivek modulů tuhosti a úhlu fázového posunu;
• vyhodnocení hlavních křivek pomocí vylepšeného programu

MasterSolver, kdy jde o vhodnější postup hodnocení než dle EN 12697-26
„Tuhost“;

• trvalé deformace opakovaným zatěžováním v triaxiálním přístroji;
• prokázáno – laboratorně i na vzorcích z reálné stavby a výroby – že při

aplikaci laboratorně stanovených charakteristik RBL lze zvýšit Ɛ6 dle
poznámky u  tabulky B.5 Dodatku TP 170, stejně jako pro ostatní
asfaltové směsi , tj. maximálně o 10 %.
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Asfaltové vrstvy pro vozovky s dlouhou životností

Zkušební úsek na silnici I/26
(průtah obcí Líně)
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Pilotní ověření vrstev SMA L pro nízkoúdržbová krytová
souvrství
• ověření proveditelnosti v rámci program Nové technologie SFDI (v

kooperaci se Středočeským krajem)
• silnice II/236 Kačice – Smečno, úsek cca 2 km
• ložní vrstva 100 mm a obrusná vrstva v tloušťce 30-35 mm
• asfaltová směs SMA 22L ve variantě 0 %, 30 % a 50 % R-materiálu
• obrusná vrstva: BBTM 8NH a SMA 8NH (i zde s R-materiálem)

Asfaltové vrstvy pro vozovky s dlouhou životností

Varianta směsi
SMA 22L

Odolnost proti
účinkům vody

Odolnost proti trvalým
deformacím

Modul tuhosti při
15°C (IT-CY) Teplotní citlivost

ITSR (%) WTSAIR (mm) PRDAIR (%) S15 (MPa) S0/S27 (-)

reference dle ITT 80 0,022 2,9 10 756 4,51

0 % RA 86 0,029 3,2 7 914 5,19

30 % RA 77 0,015 2,2 9 233 2,75

50 % RA 73 0,016 1,8 10 220 4,87
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Studená emulzní asfaltová směs

• směsi zvlhčených frakcí kameniva a asfaltové emulze (s případným
použitím aktivních filerů), které vykazují změny vlastností v průběhu
štěpení asfaltové emulze;

• využitelnost vysokých podílů recyklovaných materiálů;
• snížení energetické náročnosti;
• určeno primárně pro vozovky nižších tříd dopravního zatížení.

Náklady / spotřeba na 1 t
vyrobené směsi

Klasická asfaltová směs
za horka

Emulzní asfaltová směs
za studena

Náklady na výrobu
ACO 100 %

EAC 90 %
Při použití R-materiálu 85 %

Energetická náročnost
- spotřeba paliva na ohřev

Ohřev kameniva a asfaltu:
8 l  LTO / t směsi

Bez ohřevu:
0 (40ºC - Asfaltová emulze)

Energetická náročnost
- elektrická energie

Pohon obalovny:
25 kWh / t

Pohon míchacího zařízení:
3 kWh / t

Emise CO2

Ohřev kameniva a asfaltu:
21 kg / t

Bez emisí:
0 (40ºC - Asfaltová emulze)

Investiční náklady na srovnatelné
zařízení pro výrobu směsi

Obalovna:
170 Kč / t

Jednoduché mobilní míchací
zařízení:    14 Kč / t
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Studená emulzní asfaltová směs

• zkušební úsek v délce 1,8 km na silnici III/44441 mezi obcemi Hraničné
Petrovice and Moravský Beroun;

• účinná mezinárodní spolupráce (Francie, Rakousko, ČR);
• lokální výroba – pokládka – dlouhodobý monitoring

Návrh
Optimální

vlhkost [%]
1. CZ 5,56
2. CZ 5,96
3. Fr 5,96

Směs
Pevnost v příčném tahu [MPa] - zrání při 18°C

ITSR* [-]
ITSR [-] dle

ČSN EN
12697 - 12

Pokles
pevnosti v

příčném tahu
[-]

7 vzduch 14 vzduch 7 vzduch + 7
voda 28 vzduch

1. CZ 0,61 1,00 0,52 1,18 51,5 39,8 85,2
2. CZ 0,72 1,09 0,67 1,43 61,5 46,6 93,1
2. Fr 0,75 1,07 0,62 1,23 57,9 44,2 82,7
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Studená emulzní asfaltová směs

Úsek  č. 1
RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208š. = 4,5 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 16; 50 mm š = 4,3 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 11; 40 mm š = 4,2 m

EAC …. Emulzní asfaltový beton za studena podle návrhu TP Asfaltové směsi za
studena, zrnitost směsi kameniva stejná jako AC podle ČSN EN 13108-1, pojivo
pomaluštěpná emulze minimálně C60B7 podle ČSN EN 13808

Úsek  č. 2
RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208š. = 4,5 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 16; 80 mm; š = 4,2 m
Nátěr JV; ČSN 73 6129 š = 4,2 m

Úsek  č. 6 (referenční)
RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208š. = 4,5 m
PS-E; ČSN 73 6129
AC 16; 50 mm; š = 4,3 m
PS-E; ČSN 73 6129
AC 11; 40 mm; š = 4,2 m

Úsek  č. 3
RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208š. = 4,5 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 16; 80 mm; š = 4,2 m
Nátěr emulzní JV š = 4,2 m

Úsek  č. 4
RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208š. = 4,5 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 16 + 30 % R-materiálu; 50 mm š = 4,3 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 11 + 30 % R-materiálu; 40 mm š = 4,2 m

Úsek  č. 5
RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208š. = 4,5 m
PS-E; ČSN 73 6129
EAC 16 + 30 % R-materiálu; 80 mm; š = 4,2 m
Nátěr JV; ČSN 73 6129 š = 4,2 m
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Studená emulzní asfaltová směs
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Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu
(s případnou kombinací snížené pracovní teploty)
• využití nových variant přísad na bázi přírodních a syntetických vosků

vhodných pro nízkoteplotní asfaltové směsi, v kombinaci s rejuvenátory pro
směsi, kde je aplikován asfaltový R-materiál;

• realizace zkušebních úseků (např. silnice II. třídy Terešov – Vejvanov s
uplatněním 8 dílčích podúseků kde se použilo 40-60 % R-materiálu a
různá řešení nízkoteplotní asfaltové směsi);
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Vliv kombinace syntetických vosků a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové
směsi s R-materiálem - ZKUŠEBNÍ ÚSE

Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu
(s případnou kombinací snížené pracovní teploty)
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• prosazení aplikace asfaltových směsí s vyšším podílem R-materiálu na pozemní
komunikace ve správě ŘSD;

• pokusný úsek I/61 Lidice – Kladno s uplatněním 30-50 % R-materiálu v ložní a
obrusné vrstvě – první svého druhu na prioritní silniční síti;

• porovnání vlivu specifického typu polymerem modifikovaného asfaltu (PMB RC)
a rejuvenátoru.

Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu
(s případnou kombinací snížené pracovní teploty)
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• cca 1 km dlouhý zkušební úsek Olšovec – Potštát;
• aplikace asfaltové směsi AC s 50 % R-materiálu a rejuvenátorem Prephalt.

Označení
vzorku Pojivo

R
ej

uv
en

át
or Podíl

R-
materiálu

Penetrace
po výrobě

KK
po

výrobě

[%] [1/10 mm] [°C]

směs 1 70/100 Ne 0 55 49,6

směs 2 70/100 Ne 50 37 54,1

směs 3 70/100 Ano 50 43 53,6
původní
pojivo 70/100 - - 72 46,7

R-
materiál - - - 24 59

Asfaltové směsi s vyšším podílem R-materiálu
(s případnou kombinací snížené pracovní teploty)
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Cementobetonové kryty: řešení proti rozpínavým
reakcím, uplatnění směsných pojiv
OVĚŘOVÁNÍ VYUŽITELNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ
• východisko: k využití směsných cementů do vozovkových betonů

přetrvává v ČR dlouhodobě značná nedůvěra;
• experimentální aktivity směřující k prokázání dobré trvanlivosti a

životnosti CB krytu vyrobeného z pojiv kombinujících další příměsi;
• navrženy experimentální betonové směsi, ve kterých byl celkový objem

použitého CEM I 42,5 R SC nahrazen 15 %, 30 % a 45 % mleté
vysokopecní granulované strusky;

• výsledkem byla betonáž s cementy odpovídajícími svým složením CEM
II až CEM III (dle ČSN EN 197-1). Srovnávací hodnoty jednotlivých
parametrů byly potom stanoveny na betonu, ve kterém byl CEM I 42,5
R SC použit ve 100 % objemu.
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Cementobetonové kryty: řešení proti rozpínavým
reakcím, uplatnění směsných pojiv
OVĚŘOVÁNÍ VYUŽITELNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ

Zkouška Dny 100% CEM 85% CEM
+ 15% S

70% CEM
+ 30% S

55% CEM
+ 45% S

P
ev

no
st

 v
 tl

ak
u

[M
P

a]

28 44,3 38,8 41,4 42,8

56 49,5 51,0 53,4 59,4

180 52,7 54,7 64,3 58,7

365 59,1 57,5 63,7 60,1

Zkouška Dny

trámce 100x100x400 mm

100% CEM 85% CEM
+ 15% S

70% CEM
+ 30% S

55% CEM
+ 45% S

P
ev

no
st

 v
 ta

hu
oh

yb
em

 [M
P

a] 56 6,1 6,2 7,4 7,2

180 6,2 6,6 8,0 7,6

365 6,8 6,9 7,0 7,1
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Cementobetonové kryty: řešení proti rozpínavým
reakcím, uplatnění směsných pojiv
OVĚŘOVÁNÍ VYUŽITELNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ
• Analýza stavu CBK: ve velké míře se vyskytují mapové trhliny, které následně

vlivem klimatických podmínek (déšť, mrazové cykly), používáním posypových
solí a vlivem zatěžování dopravou mohou snižovat předpokládanou životnost;

• příčinou není samo o sobě kamenivo a rizika AKR, je to složitější kombinace
vlivů s významnou rolí používaných cementů;

• realizace zkušebního úseku v rámci realizace stavby D1 0137 Přerov - Lipník
nad Bečvou (s novými recepturami);

• jeden ze závěrů: nutnost aktualizace technických předpisů, především normy
ČSN 73 6123-1:  2014 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty – Část 1;
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Cementobetonové kryty: řešení proti rozpínavým
reakcím, uplatnění směsných pojiv
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Cementobetonové kryty: řešení proti rozpínavým
reakcím, uplatnění směsných pojiv
OVĚŘOVÁNÍ VYUŽITELNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ
• zpomalení procesu hydratace a tím omezení rizika vzniku mikrotrhlin v

počátečním stádiu zrání betonu,
• zajištění pomalejší rychlosti tvrdnutí betonu, dlouhodobého nárůstu

pevností a vyššího počátečního dotvarování,
• přídavek vysokopecní strusky rovněž přispívá jako opatření pro snížení

rizika výskytu rozpínavých reakcí v betonu, zejména ASR – viz doporučení
RILEM a AASHTO,

• prodloužení optimálních časových úseků pro technologické operace, jako:
zpracování betonu, povrchová úprava, vymetání, řezání spár apod.

=> navržena změna technických předpisů a norem pro realizovaný případ se
struskou (schváleno ŘSD, Ing. Birnbaumová);
=> odběry vývrtů od ŘSD v následujících letech pro sledování změn ve
struktuře materiálu a jeho chemismu.
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Hydraulicky stmelené vrstvy

• možnosti využívání zejména fluidních popílků v běžně dodávané
podobě a alternativně jako mechano-chemicky aktivované jemně mleté
pojivo nebo aktivní plnivo;

• identifikace možných přínosů, ale i některá úskalí, jež při takovém
řešení vznikají a mohou ovlivnit praktické využití;

• porovnány popílky z různých zdrojů, kdy je substituován původní
materiál a je posouzen vliv popílků a mechano-chemické aktivace na
výsledné parametry;

• realizace zkušebního úseku s uplatněním popílkového pojiva při
technologii recyklace za studena na místě a silnici II/118 o délce 960 m
v úseku Nouzov – Hřebenka ve Středočeském kraji.
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Hydraulicky stmelené vrstvy

SLOŽKA VAR I VAR IIa VAR IIb VAR III
Cement (CEM II 32.5 R) 4,00 1,00 1,00 0,00
Zpěněný asfalt (70/100) 0,00 0,00 0,00 2,00
Mechano-chemicky aktiv.
popílek (DASTIT®) 0,00 0,00 4,00 3,00

Mechano-chemicky aktiv.
popílek (ALPIQ) 0,00 4,00 0,00 0,00

Směsný asfaltový recyklát
původní vozovky 91,00 89,00 88,00 91,50

Voda 5,00 6,00 7,00 3,50

Vlastnost VAR I VAR IIa Požadavek pro
ITT zkoušku

Min. pevnost v příčném tahu Rit
po 7 dnech v MPa 0,48 0,34 0,30 – 0,70 MPa

Pevnost v příčném tahu Rit
(7 dní na vzduchu + 7 ve vodě) v MPa 0,50 0,26 ---

Odolnost proti vodě v % 103,5 % 76,0 % min. 75 %

Vlastnost VAR IIb VAR III Požadavek pro
ITT zkoušku

Min. pevnost v příčném tahu Rit
po 7 dnech v MPa 0,54 0,32 0,30 – 0,70 MPa

Pevnost v příčném tahu Rit
(7 dní na vzduchu + 7 ve vodě) v MPa 0,54 0,24 ---

Odolnost proti vodě v % 100,4 % 74,0 % min. 75 %



DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A VYUŽIJME CESTI JAKO AKCELERÁTORU ZMĚN V
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE
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Asfaltové směsi s přírodními
přízemi jako

rozptýlenou výztuží
Autor: Peter Gallo

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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• Motivácia
• Vlákna v asfaltových zmesiach
• Použité materiály
• Výsledky v zmesi typu SMA
• Výsledky v zmesi typu ACL
• Záver
• Diskusia
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Motivácia

• Zníženie výskytu porúch vo vozovkách
• Predĺženie životnosti asfaltových vrstiev

Zdroje: Katalóg porúch asfaltových vozoviek TP 05/2014;
ČELKO J. a kol.: Povrchové vlastnosti vozoviek (Prevádzková spôsobilosť vozoviek)
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Vlákna v asfaltových zmesiach

• Vlákna s výstužnou funkciou – plastové, aramidové,
sklenené, čadičové, uhlíkové

• Vlákna so stabilizačnou funkciou – celulózové
• Podľa pôvodu: prírodné x syntetické

Zdroje: https://www.ciur.cz/produkty/obsah/vyztuzna-vlakna-namflex
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Vlákna v asfaltových zmesiach

Zdroje: www.forta-fi.com
hawaiiasphalt.org/news-events/hapi-newsletters/fiber-blend-called-forta-fi/
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Použité materiály

• Rastlinné vlákna
• Priadze z rastlinných vlákien
• Konopné, ľanové a jutové priadze; dl. 5, 20 a 40 mm
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Použité materiály

• kombinácia výstužnej a stabilizačnej funkcie
• dobrá pevnosť v ťahu (10 mm/min až 250 MPa)
• veľmi dobrá schopnosť naviazať na seba asfaltové

spojivo (nie je riziko stekavosti spojiva v asfaltových
zmesiach s prebytkom spojiva)

• vynikajúca odolnosť voči alkáliám a poveternostným
vplyvom

• dostupné v rôznych jemnostiach a variantách (50-500 g/km)
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Výsledky v zmesi typu SMA

• Dĺžka elementov 10-20 mm; obsah 0,1;0,3 a 0,6 %
• Stekavosť spojiva D < 0,1 % v zmesi s konopnou (0,07%),

resp. ľanovou priadzou (0,08%)
• Vyššia pevnosť v priečnom ťahu (za sucha), než pri

referenčnej zmesi
• Vyššie hodnoty modulov tuhosti (hlavne pri 15 a 27 °C)
• Odolnosť voči šíreniu trhlín – nejednoznačné oproti ref.

zmesi
• Veľmi dobrá odolnosť voči trvalým deformáciám, avšak len

minimálne zlepšenie proti referenčnej zmesi
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Výsledky v zmesi typu SMA

1,
74

2,
01

1,
90

1,
86

2,
10

1,
83

1,
64

2,
46

2,
32

1,
81

2,
10

2,
10

1,
78 1,

85

1,
76

1,
73

1,
66

1,
52

1,
47

1,
83

1,
66

1,
57

1,
93

1,
37

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

Pe
vn

os
ť 

v 
pr

ie
čn

om
 ť

ah
u

[M
Pa

]

suché mokré

102,3

92,0 92,6 93,0

79,0

83,1

89,6

74,4

71,6

86,7

91,9

65,2

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

IT
SR

[%
]

11520

14338
13692 13699

15530
14592

12237

17218
18414

13342

17484

15580

5322
5911 5782 5421

6117
6780

4763

6556
7085

6048
7282

7800

1525 1732 1679 1884 2268 2637
1647

2274 2522 2524 2561
3817

7,6 8,3 8,2 7,3 6,8 5,5 7,4 7,6 7,3 5,3 6,8 4,1
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Scell
0,1%

Scell
0,3%

Scell
0,6%

L500
0,1%

L500
0,3%

L500
0,6%

L105x4
0,1%

L105x4
0,3%

L105x4
0,6%

K100x3
0,1%

K100x3
0,3%

K100x3
0,6%

[MPa]

0 °C  15 °C  27 °C thermal susceptibility S0/S27

14338

15530

17218 17484

13165

14728
13728

5911 6117 6556
7282

5304

7309 7570

1732
2268 2274 2561

1841

3214 3410

8,3 6,8 7,6 6,8 7,1 4,6 4,0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

[MPa]

0 °C  15 °C  27 °C teplotná citlivosť S0/S27

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 5 10 15 20 25
T [°C]

SMA 11 S PmB 45/80-65 L500 0,3% SMA 11 S PmB 45/80-65 L500 0,3% 50:50 A

SMA 11 S PmB 45/80-65 L500 0,3% 50:50 B SMA 11 S PmB 45/80-65 Scell 0,3%



www.cesti.cz

Výsledky v zmesi typu ACL

• Obsah priadzí 0,2 %, dĺžka vlákien 20 a 40 mm
• Rôzna dĺžka miešania: 180 s, 540 s
• Vyššia medzerovitosť a nižšie ITSR (odolnosť voči vode)
• Lepšia odolnosť voči trvalým deformáciám a šíreniu trhlín
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Výsledky v zmesi typu ACL
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Záver

• Ukážka použitia prísady vyrobenej výlučne z obnoviteľných
surovín prírodného pôvodu

• Lepšie výsledky, než komerčne dostupné syntetické vlákna
(zatiaľ - nutnosť získania ďalších dát)

• Úlohy do budúcna:
- nutné minimalizovať účinok vody na zmes s priadzami
- optimalizovať skladbu vlákien/priadzí tak, aby jasne

prevládli pozitívne efekty na asfaltovú zmes
- testovanie únavových charakteristík
- realizácia skúšobného úseku



Ďakujem za pozornosť!
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Nejzajímavější výsledky balíčku
WP2: Kolejová infrastruktura

Otto Plášek

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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Výhybky a výhybkové
konstrukce pro

vysokorychlostní trati
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro vysokorychlostní
trati

 Konstrukce výhybky J60E2–1:33,5-8000/4000/∞ -
analýza
 Sestavení 3D geometrického modelu výhybky
 Vytvoření 3D výpočtového modelu výhybky
 Definice okrajových podmínek řešení
 Analýza výsledků výpočtů
 Studium legislativních požadavků

3

Porovnání běžné konstrukce výhybky a výhybky pro vysokou
rychlost v odbočném směru
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati
• Řešení optimalizace tuhosti po délce vysokorychlostní

výhybky zpružněním systémů upevnění

Model srdcovky metodou konečných prvků Průběh hodnoty průhybu při
průjezdu výhybkou
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati
• Vývoj zpružněných systémů upevnění do výhybek

• návrh systémů upevnění
• výpočtové modelování, statické a dynamické analýzy
• laboratorní zkoušky
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati

• Testování aplikace a správnosti navrženého řešení nově vyvíjených prvků na vzorku
vysokorychlostní výhybky – výpočtové ověřování nárazu šroubovky na kryt
přestavných a závěrových systémů.

• Příprava výroby funkčních vzorků VR výhybek do ŽST Prosenice (rok 2020)
• Zajištění nového rozhraní řídicího systému DTZ 6/3 se staničním zařízením ESA11

AŽD
• Elektrický ohřev (výměna a PHS) – ověřování komunikačního protokolu
• Validační činnost návarů bainitických a manganových srdcovek a monitoring výhybek

v trati
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati

• Simulační výpočet průjezdu lokomotivy přes VR výhybku –
spolupráce s Univerzitou Pardubice

• Měření dynamické odezvy na ložiskové skříni lokomotivy
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati
 Vícezávěrové systémy pro ovládání

výhybek pro výhybku
J60E2-1:33,5-8000/4000/∞
 Systém hydraulického zapojení agregátů pro pohon

výhybky
 Vytápění výhybkové konstrukce s dálkovým přenosem

dat
 Elektronicky řízený systém synchronizace pohybu

jednotlivých závěrů
 Centrální řízení s funkcemi autodiagnostiky
 Dokladování legislativních požadavků
 Interní zkoušky funkčnosti:

 Hodnocení parametrů přestavení
 Posuzování poruchových stavů
 Ověřování funkčnosti nových prvků

8
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati
• Zkušební pracoviště s výhybkou s přestavnými a závěrovými

systémy AŽD a DT – výměnová část

Výměnová část s elektromechanickým
přestavným systémem AŽD

Výměnová část s hydraulickým
přestavným systémem DTZ 6/3
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati
• Zkušební pracoviště s výhybkou s přestavnými a závěrovými

systémy AŽD a DT – srdcovková část

Srdcovková část s elektromechanickým
přestavným systémem AŽD

Srdcovková část s hydraulickým
přestavným systémem DTZ 6/3
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Výhybky a výhybkové konstrukce pro
vysokorychlostní trati
• Dosažené výsledky:

• Výhybka pro vysokorychlostní trati
G – funkční vzorek (12/2019 – DT – Výhybkárna a strojírna a.s.)

• Technologie výroby odlévaného rámu PHS srdcovek z bainitické
oceli
Z – ověřená technologie (12/2019 – DT – Výhybkárna a strojírna
a.s.)

• Výhybka pro vysokorychlostní trati - Srdcovka se zkráceným
odlitkem monobloku
F – užitný vzor CZ 33029 U1 (12/2019 – DT – Výhybkárna a
strojírna a.s.)
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Stabilizace a vyztužování
pražcového podloží pomocí
geomřížek a geokompozitů
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Stabilizace a vyztužování pražcového podloží
pomocí geomřížek a geokompozitů
• Vybrány vhodné úseky s opakovaným rozpadem GPK

a pronikáním jemnozrnné zeminy z podloží do kolejového lože –
Domažlice a Stará Huť

• Geokompozity (kombinace hexagonální geomřížky a netkané
geotextilie) uloženy při obnově kolejového lože technologií
snášení kolejových polí, Domažlice 2015
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Stabilizace a vyztužování pražcového podloží
pomocí geomřížek a geokompozitů

Typical spurious frequency

Statické zatěžovací zkoušky v úrovni LPP Hloubková sonda do podloží – vývrt

• Sledování zkušebního úseku
• statické zatěžovací zkoušky
• zjišťování parametrů pražcového podloží – vrtané sondy
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Stabilizace a vyztužování pražcového podloží
pomocí geomřížek a geokompozitů

15

• Hodnocení vývoje průhybu koleje v čase
• Stanovení závislosti průhybu na nápravové hmotnosti

hnacího vozidla
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Stabilizace a vyztužování pražcového podloží
pomocí geomřížek a geokompozitů

Typical spurious frequency

• Provedení odběru velkého vzorku geokompozitu ze zkušebního úseku
(pro provedení laboratorních zkoušek – změn vlastností provozem)

Výsledky byly prezentovány na
mezinárodní konferenci Railways
2018.
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Stabilizace a vyztužování pražcového podloží
pomocí geomřížek a geokompozitů
• Dosažený výsledek:

• Vyhodnocení dlouholetého monitoringu zkušebního úseku
v Domažlicích + 5letého monitoringu ve Staré Huti ->
Z – ověřená technologie (12/2018, ČVUT v Praze):
Stabilizace kolejového lože vložením stabilizačního geokompozitu s
hexagonálním tvarem geomřížky
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Analýza rozvoje skluzových
vln a vlnkovitosti v obloucích

malých poloměrů



www.cesti.cz

Analýza rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln
v obloucích malých poloměrů
• Sledované  úseky

• Havlíčkův Brod – Okrouhlice
• kolej č. 1 – podpražcové podložky
• kolej č. 2 – zpružněné upevnění kolejnic na pražci E14

• odb. Hády – Babice n. Sv.

Sledované koleje v úseku Havlíčkův
Brod - Okrouhlice

Měřený záznam průběhu skluzových vln
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Analýza rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln
v obloucích malých poloměrů

• 1. kolej 1. oblouk
• E = 2 mm, E14

• 2. kolej 1. oblouk
• E = 27 mm, E14

• 1. kolej 2. oblouk
• E = 72 mm,
• USP

• 2. kolej 2. o.
• E = 57 mm

Dekompozice signálu do vlnových délek
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Analýza rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln
v obloucích malých poloměrů

• Měření rychlostí vlaků
• 6 schválených míst SŽDC
• souvislost rozvoje skluzových vln v souvislosti s nedostatkem a

přebytkem převýšení
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Analýza rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln
v obloucích malých poloměrů
• Sledování úseku od. Hády – Bílovice nad Svitavou:

• výskyt skluzových vln v jednotlivých obloucích, tvar skluzových vln,
vlnová délka

• viditelných kolejnicových vad
• průběžné jevy:

• obrušování zrn kolejového lože;
• vady pražců;
• lomy svěrek a vrtulí

22
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Analýza rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln
v obloucích malých poloměrů

Kategorie
vlaku;

rychlost
[km·h-1]

2016 2017
TEL [dB(A)] TEL [dB(A)]

M1
(7.5 m)

M2
(1,85 m)

M1
(7.5 m)

M2
(1,85 m)

EC; 75 81 94 83 96

RailJet; 73 80 95 84 98
RegioPanter;

70 77 90 79 92

Regionova; 69 86 100 92 105

Na; 65 88 101 94 106

• Vliv skluzovým vln na nárůst akustických a dynamických
parametrů
• měření hluku
• měření zrychlení vibrací
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Analýza rozvoje vlnkovitosti a skluzových vln
v obloucích malých poloměrů
• Dosažený výsledek:

• N – certifikovaná metodika (12/2018, VUT v Brně):
Měření skluzových vln na železničních a tramvajových tratích:
• Teoretické základy spojené s rozvojem vlnovitých deformací pojížděné

plochy kolejnice
• Měření parametrů vlnovitých deformací a dalších souvisejících

parametrů
• Zpracování měřených dat
• Vyhodnocení
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Vývoj diagnostických metod
pro železniční spodek
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Vývoj diagnostických metod pro železniční spodek

• Instrumentovaná těžká dynamická penetrační
zkouška

26
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Vývoj diagnostických metod pro železniční spodek

• Dosažený výsledek v roce 2017:
• "Instrumentované zarážecí soutyčí přístroje pro těžkou dynamickou

penetrační zkoušku". Užitný vzor č. 30288, zapsaný Úřadem
průmyslového vlastnictví dne 24. 1. 2017

• (společnost Geostar, spol. s r.o.)
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Vliv drážních staveb na
životní prostředí
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Městská protihluková stěna

Ve spolupráci s WP 5 realizován zkušební úsek s mikro-
protihlukovou stěnou na tramvajové trati.

Realizace: 9.4. 2016
Místo: tramvajová trať DPP Braník – Modřany
Výrobce stěny: MONTSTAV s.r.o, Dolní Rychnov
Zhotovitel úseku: ČVUT v Praze, Fakulta stavební

MONTSTAV s.r.o
Technická podpora: Dopravní podnik hl. m. Praha,

odbor Správa  a technické zajištění DCT
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Městská protihluková stěna

• Instalace zkušebního úseku
• Využití drcených automobilových pneumatik
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Městská protihluková stěna

• Dosažené výsledky (2016, 2017 – ČVUT v Praze):

• P – Patent, registrační číslo PV 2016-477

• F – Užitný vzor, registrační číslo PUV 2016-32663

• F – Průmyslový vzor, registrační číslo PVZ 2016-40686
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Děkuji za pozornost



VÝVOJ MĚSTSKÉ 

PROTIHLUKOVÉ CLONY 

doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. 

Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze  

 

Prezentace pro  

Workshop CESTI 2019 

Praha, 28.11.2019 



_ 

Tento dokument byl prezentován na Workshopu CESTI 2019 

konaném na Fakultě stavební ČVUT v Praze dne 28.11. 2019. 

 

Některé zde obsažené informace nebo výsledky měření jsou 

pro účel uvedení v prezentaci zjednodušeny a bez 

doprovodného komentáře nemusí být správně interpretovány. 

 

Všechna práva vyhrazena. Využití prezentace nebo jejich částí je podmíněno souhlasem.                                                                                                                                   

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb.  

http://kzs.fsv.cvut.cz 

 

Případné další otázky směřujte na: 

Ing. Ondřej Bret   ondrej.bret@fsv.cvut.cz 

 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 
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MOTIVACE 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 



MOTIVACE 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 



MOTIVACE 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 



AKTIVNÍ OPATŘENÍ 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Údržba jízdní dráhy 

Volba konstrukce 

tratě 
(zákryt, upevnění, …) 

Opatření na vozidlech Snížení rychlosti 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 



PROTIHLUKOVÉ STĚNY 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Protihlukové stěny jsou sice efektivní, 

avšak do města nehodící se opatření. 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 

Pohyb (nejen kolejových) vozidel je spojen  

s emisemi hluku, ale jak hluk v obydlených 

oblastech eliminovat?  



NÍZKÉ STĚNY A CLONY 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Další možnosti – z „velké“ železnice: 

 

 

 

 

 

 

Možný problém: překonání betonové clony 
v případě potřeby (nehody, zaklínění povalené 
osoby, …) 

 

 

 

 

 

Městská protihluková clona 
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VEŘEJNÝ PROSTOR 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 
 



MYŠLENKA VYUŽITÍ 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 



MYŠLENKA VYUŽITÍ 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

30 - 35 cm 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 



PRINCIP 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 

• umístění přímo k obrysu pro vozidla 

• výška clony cca 30 cm 

• zachycení hluku ze styku kolo-kolejnice 

 

 



PILOTNÍ ZKOUŠKA 

Praha 10, ul. Černokostelecká, mezistaniční úsek: 

 Na Homoli – Ústřední dílny DP 
 

Datum:            26.3.2016 

Délka úseku:        3 m 

 

Jednodenní pilotní montáž, 

zkouška mechanické  

odolnosti proti vyvrácení, 

optimalizace spojení dílců, demontáž clony. 

 

 
© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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ZKUŠEBNÍ ÚSEK 

Praha Braník, ul. Modřanská, mezistaniční úsek: 

 Pobřežní cesta - Přístaviště 
 

Výstavba:   2016 

Délka úseku:  24 m 

 

Technické měření hluku                                                                                     

stavu před postavením                                                                                                                                       

MPHC a po instalaci clony. 

 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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ZKUŠEBNÍ ÚSEK - STAVBA 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Katedra 

železničních 

staveb 

Městská protihluková clona 
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MPHC 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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PROVOZ OD 07/2018 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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DUŠEVNÍ OCHRANA 

Toto řešení je již v současnosti chráněno. 
 

Úřad průmyslového vlastnictví – zápis: 

 

                 Průmyslový vzor (PV 36846), 

      Užitný vzor (PUV 29893)

   a 

a               Patent (306 948) 

 

 
© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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UMÍSTĚNÍ MPHC 

Umístění prvku MPHC je obecně vhodné 

pro tramvajové tratě: 
 

• nepojížděné silniční dopravou 

• přímé úseky nebo velké poloměry oblouků           
 → ne pro křižovatky 

• je možné použití v úsecích s: 

o otevřeným svrškem 

o vegetačním zákrytem 
 

Umístění MPHC omezují další technické podmínky jako 
dostatečná šířka tělesa mezi obrubami a podobně…. 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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VARIANTY 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 Oboustranné            Jednostranné      

 (asymetrické) 

 

zástavba z obou stran tratě zástavba jen z jedné strany 

     (typicky střední pásy) 

 Městská protihluková clona 
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ÚTLUM HLUKU VLIVEM MPHC 

• ČSN EN ISO 3095 
 

• 3 měření 
 

• 18:00 – 23:00                                                                                                        
minimalizace vlivu                                                                                                             

hluku od silniční                                                                                                                    

dopravy 
 

• ~ 40 průjezdů 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

7,5 m 

1
,2

 m
 

Městská protihluková clona 
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NAMĚŘENÁ DATA 

 

Energetický průměr ze všech změřených průjezdů: 

 

Útlum vlivem MPHC      3,9 dB 
 

tj. více než dvojnásobný útlum akustického tlaku 

Pro lidské ucho patrný rozdíl 

 

Některé typy tramvají i více (v závislosti na tvaru skříně 

ve výšce podvozků) : tramvaj typu 14T útlum 5,3 dB. 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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DALŠÍ VYHODNOCENÍ 

Spektrální analýza průjezdu jednotlivých tramvají 

ukázka pro soupravu 2xT3R.P 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
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DALŠÍ VYHODNOCENÍ 

Spektrální analýza průjezdu jednotlivých tramvají 

ukázka pro soupravu 2xT3R.P 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
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DALŠÍ ZKUŠENOSTI PO 2 LETECH 

ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 

Výstavba 04 / 2016, do 05 / 2019 – 3 roky zkušebního provozu, 3 zimní období 

 

POZITIVNÍ ZKUŠENOSTI 
 

• Nevykazuje významné závady   

→ nedochází k rozpadu materiálu   

 → trvanlivost polohy vůči koleji    

 → barevná stálost „gumové“ části 

 

Po ukončení zkušebního provozu – zkušební překonání 

clony ze strany IZS – společné cvičení s HZS DP Praha. 

 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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PREZENTACE MPHC 

• Publikace v odborných periodikách, účast na 

konferencích – MPHC se již dostalo do 

povědomí odborné veřejnosti v celé ČR 

• Prezentace MPHC v médiích – zahájení 

zkušebního provozu, cvičení s IZS 

 



CO DÁL? 

a příběh MPHC pokračuje… 

Městská protihluková clona 
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© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 



2. ZKUŠEBNÍ ÚSEK 

Praha 9, Hloubětín, mezistaniční úsek: 

 Vozovna Hloubětín – Nový Hloubětín 
 

  Realizace:   V-VI / 2018 

  Délka úseku:  55 metrů 
 

 

Ochrana obyvatel obytného  

celku v ul. Granitova před  

hlukem z tramvajové tratě. 

Technické měření hluku stavu před postavením MPHC a po 

instalaci clony pro ověření účinnosti. 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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PROVOZ OD 07/2018 

© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Městská protihluková clona 
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PREZENTACE PRODUKTU 

Mezinárodní odborná konference 

Rychlost s tichostí, 28.11.2019, Plzeň 

Městská protihluková clona 
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ANALÝZA TRHU 

MPHC je vhodná pro tratě na samostatném tělese, 

především v širším centru a na krajích města. 
 

Odhad délky tratí, pro které je MPHC aplikovatelná: 

• Praha     15 – 25 km tratí (z cca 140 km) 

• Brno     5 – 10 km 

• Ostrava     5 – 10 km 

• Plzeň      max 5 km 

A další města... Mimo ČR zejména příbuzné provozy 

– Slovensko, Polsko, bývalé východní Německo. 

Městská protihluková clona 

 http://mphc.cz    28.11. 2019 
© Katedra železničních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze 



CESTA KE KOMERCIALIZACI 

• Jednání s potenciálními zájemci o produkt 

• Certifikace deklarovaných vlastností TAZUS 

• Duševní ochrana – POLSKO 

 



Děkuji za pozornost. 

 
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 

lidmila@fsv.cvut.cz 
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WP3 MOSTY:
Efektivnější konstrukce s vyšší
spolehlivosti a delší životností

Vybrané výsledky
Autor: Pavel Ryjáček, ČVUT a kolektiv 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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Samonosné filigránové panely (Eurovia)

• Samonosné bednění na celou
šířku  mostu

• Úspora času a pracnosti
• Realizace železniční mosty Ústí

nad O., 8/2014



www.cesti.cz

Experimentální stavba z UHPC – lávka Čeperka
(Skanska)
• Lávka z UHPC, dodatečně předpjatá
• Objekt SO 04-38-09 Stéblová – Opatovice nad Labem, lávka přes

Opatovický kanál v Čeperce



www.cesti.cz

Omega nosník – ztracené samonosné bednění z
UHPC (Eurovia)

• Eurovia - „ztracené“ bednění trámových mostů pro
malá a střední rozpětí z UHPC. Úspora těžké
mechanizace a dopravy – Omega nosník
• Registrován užitný vzor a podána přihláška vynálezu
• Výroba zkušebního nosníku a nasazení v lomu

Třebnůška



www.cesti.cz

UHPC nosníky tvaru obráceného T pro spřažené
konstrukce (Eurovia)

• Eurovia – vývoj UHPC (obrácené T) nosníků
pro spřažené konstrukce, výroba 11/2017 a
zkušební nasazení na mostě v lomu
Chrtníky



www.cesti.cz

Spřažené konstrukce HPC - FRP

• Výroba zkušebního nosníku, zkouška proběhla
úspěšně v červenci 2018

• Výsledek únosnější než předpoklad
• Bez nutnosti PKO, vhodné pro lávky pro pěší
• FRP vyztužen kombinací skelných a uhlíkových

vláken pro zvýšení tuhosti



www.cesti.cz

Použití FRP kompozitů pro vybavení železničních
mostů
• Vývoj typických detailů mostního

vybavení
• Zatěžovací zkoušky prototypů a požární

zkouška
• Zkušební nasazení na mostě v

Čimelicích



www.cesti.cz

Progresivní mostní konstrukce pro
vysokorychlostní železniční tratě

• Vhodné konstrukční možnosti pro ČR - jednokolejné mosty (spolupráce se
Sudopem)

• Analýza různých typů konstrukcí s ohledem na dynamické chování a mezní štíhlosti
• LCCA a LCA analýza, na základě finančních ukazatelů od SŽDC
• Přehledná tabulka vhodnosti konstrukcí dle rychlosti jízdy vlaku

Roz-
pětí Průřez varianta

.

Maximální zrychlení [m/s2] při rychlosti přejezdu [km/hod]:

200 220 240 250 260 280 300 320 340 350 360 380 400 420

10 m

ŽB deska

d10 3,39 4,42 3,24 3,48 3,57 4,41 6,08 6,43 8,48 10,13 8,92 8,89 9,64 9,84

d15 6,21 8,98 14,44 10,56 11,91 11,65 15,14 18,31 12,87 14,84 15,22 14,63 13,73 18,35

15 m
d10 1,60 2,17 1,97 2,40 2,14 2,66 2,60 2,33 3,49 3,51 4,97 6,18 4,86 5,27

d15 3,93 4,55 7,27 6,03 6,78 7,38 8,70 14,81 15,86 16,15 15,17 14,52 16,25 16,90

20 m
d10 1,06 2,10 2,06 1,91 1,76 1,56 1,81 1,45 1,75 1,65 1,96 2,49 4,73 6,09

d15 1,98 3,10 4,00 7,19 8,16 11,14 11,87 11,61 13,92 13,74 14,28 17,57 11,87 8,47

30 m

OB
dvoutrám

d10 1,91 2,08 2,52 4,12 3,65 2,16 2,48 5,60 7,75 8,52 9,96 13,45 8,32 5,28

d15 4,36 8,98 11,73 15,02 9,17 5,36 4,56 4,30 5,87 7,29 6,66 9,47 7,25 6,40

PJB
dvoutrám

d10 1,16 1,18 2,71 1,74 1,54 1,32 2,39 4,12 5,16 5,95 7,31 4,40 2,75 2,31

d15 4,43 6,64 9,52 5,87 4,27 2,72 3,07 3,41 4,49 5,48 7,31 4,42 4,85 3,81

35 m

OB
dvoutrám

d10 1,06 3,29 6,06 5,34 4,26 2,34 1,70 3,84 5,80 5,16 3,99 3,20 2,24 3,28

d15 3,26 6,66 2,99 4,97 4,38 2,73 3,98 5,13 6,99 6,52 5,47 4,28 5,02 6,93

PJB
dvoutrám

d10 1,02 2,66 2,51 2,04 1,41 0,93 1,64 3,03 1,94 1,63 1,32 1,29 1,55 2,29

d15 3,11 2,56 1,91 2,14 1,98 2,31 3,02 5,05 3,27 3,75 3,03 3,21 5,03 3,69

40 m

OB
dvoutrám

d10 2,00 4,10 5,35 4,57 4,05 2,77 1,59 1,32 2,00 1,71 2,00 2,16 1,87 2,33

d15 1,60 2,65 1,89 2,19 2,89 3,59 4,13 3,59 3,17 3,20 4,27 5,52 5,41 7,82

PJB
dvoutrám

d10 1,91 2,21 1,79 1,74 1,61 0,93 0,80 0,88 1,27 1,02 1,06 0,97 1,22 1,52

d15 1,28 1,30 1,59 1,75 1,95 2,81 1,90 2,43 2,61 3,85 4,26 3,03 3,98 4,22

45 m
OB komora

d10 0,58 0,64 1,16 1,75 2,85 3,49 4,08 3,63 3,87 3,03 2,48 1,24 1,09 1,03

d15 4,61 4,20 2,72 1,54 1,56 1,16 2,89 1,78 1,55 1,82 2,84 3,06 4,63 2,44

PJB komora
d10 0,49 0,88 1,89 1,87 2,09 2,56 2,33 1,70 0,80 0,97 0,76 0,69 0,74 0,99

d15 2,71 1,20 0,81 1,04 1,35 1,21 1,52 2,00 2,56 2,67 2,32 2,01 3,27 2,78

50 m
OB komora

d10 0,84 1,54 0,82 1,41 2,07 3,28 3,67 4,14 1,49 1,32 1,13 1,43 0,72 1,40

d15 4,08 2,85 1,47 1,29 1,06 1,80 1,77 1,68 2,41 2,92 2,62 2,25 3,49 3,14

PJB komora
d10 0,85 0,69 1,55 1,99 2,10 2,62 1,48 1,02 0,61 0,58 0,59 0,56 0,74 1,15

d15 1,59 1,01 0,73 0,93 1,01 1,38 1,18 1,63 1,62 2,08 2,46 2,23 2,24 2,47

55 m
OB komora

d10 1,86 1,67 0,88 0,96 1,82 2,98 3,16 1,16 1,10 0,78 1,24 1,11 0,86 0,90

d15 2,66 1,12 1,25 1,43 0,82 1,53 1,80 1,81 1,50 1,55 2,63 3,17 2,02 2,56

PJB komora
d10 0,74 0,51 1,44 1,85 2,13 1,04 0,58 0,50 0,58 0,53 0,59 0,77 0,68 0,73

d15 0,69 0,94 0,65 0,69 0,89 1,04 1,07 1,57 2,17 1,58 1,62 1,90 1,99 1,83
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Jednoduché mosty – zkušební aplikace Sázava

• Jednoduché mosty pro obce – dokončena
výstavba mostu Sázava
• Aplikace UHPC zábradlí – Skanska
• Ověřená technologie "Most malého rozpětí

s přímo pojížděnou mostovkou„,
• NK se ztraceného bednění, s

povlakovanou výztuží s přímopojížděnou
NK
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Hodnocení celkových nákladů mostní konstrukce

• Software pro optimalizaci spřažených konstrukcí z hlediska LCA a LCC – CompLOT
(Composite bridges Life Cycle Optimization) – dokončen, výsledek R, umístěn na
www cesti.cz

• Metodika pro ŘSD
• Certifikovaná metodika do 12/2019
• Komplexní hodnocení životního cyklu
• LCC, LCA, cykly údržby, LSC
• Včetně nástroje HAT (holistic assesment tool)



Děkuji za pozornost
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Zábradelní panely z UHPC

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

Přednášející: Ing. Bohuslav Slánský

Ve spolupráci s: Ing. Jan Tichý, CSc.
Ing. Stanislav Ševčík
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.
Ing. Jan Peška

Vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018
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Obsah prezentace

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

» Předchozí zkušenosti s UHPC
» Motivace projektu
» Časová osa projektu
» Závěr
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Předchozí zkušenosti s UHPC

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

» Předpjaté nosníky
» Sloupky PHS
» Ztracené bednění
» Fasádní panely
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Předchozí zkušenosti s UHPC

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

» Předpjaté nosníky
» Sloupky PHS
» Ztracené bednění
» Fasádní panely
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Motivace

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

» Využití moderního materiálu a jeho potenciálu
» Rozšíření použití UHPC
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Motivace

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

» Krádeže mostního vybavení
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Motivace

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

» Krádeže mostního vybavení
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

Prvotní statické zkoušky: Deskové panely

11/2014

01/2015

03/2015
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

11/2014

01/2015

03/2015

Prvotní statické zkoušky: Panely s otvory
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

01/2015

03/2015

06/2015

Příprava pilotního projektu:

» Lávka přes Opatovický kanál, Čeperka
» Projekt: Pontex
» UHPC materiál pro NK lávky
» Liniové podepření
» Požadavek na probarvení

panelů
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

03/2015

06/2015

11/2015

Výroba prototypů shodných s projektem pilotní
stavby

» Statické a dynamické zkoušky
» nutnost použití bet. výztuže
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

06/2015

11/2015

1.pol. 2016

Montáž panelů

» Počátek dlouhodobého sledování (lávka, panely)
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

11/2015

1. pol. 2016

2. pol. 2016

Náhrada liniového podepření a bet. výztuže
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

11/2015

1. pol. 2016

2. pol. 2016

Náhrada liniového podepření a bet. výztuže
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

2.pol 2016

Příprava dalšího pilotního projektu:

» Havarijní most „Na Kácku“, Sázava
» Projekt: doc. Ryjáček, ČVUT
» Demontáž zábradlí
» Zkrácení panelů

03/2017

06/2017
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

03/2017

Montáž panelů

06/2017

08/2017
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

06/2017

Trhliny v panelech - lávka Čeperka

» spolupráce doc. Šmilauer, dr. Havlásek
»Zaoblení, makro-vlákna

08/2017

09/2017
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

06/2017

Proces certifikace

» nedostatečné krytí ve svislých příčkách
»GFRP pruty nevhodné

09/2017

01/2018
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

09/2017

Proces certifikace

» úprava tvaru a materiálu pro výztuž.
» dyn. analýza (doc. Šmilauer) vč. analýzy lomové energie

01/2018

05/2018
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

01/2018

Proces certifikace

» statická zkouška nahrazující dyn. účinky (dr. Fládr)

05/2018

11/2018
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Časová osa

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

01/2018

05/2018

11/2018

Proces certifikace

» dynamické zkoušky v TZÚS Brno
»vydání certifikátu
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Poděkování

2019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

Tyto zkušenosti a výsledky byly dosaženy díky řešení grantového
projektu č.TE01020168 CESTI (Centre for effective and sustainable
transport infrastructure), s finanční podporou od TA ČR.



232019-09-17 Zábradelní panely z UHPC – vývoj, zkoušky, pilotní realizace a certifikace v letech 2014-2018

Děkuji za Vaši pozornost.

Lávka přes Opatovický kanál, Čeperka
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Nejzajímavější výsledky
balíčku WP4: Tunely

Autor: Jan Pruška, ČVUT, 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
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Účastnící balíčku WP4 Tunely – pokročilé
technologie a efektivní technická řešení

ČVUT v Praze - Fakulta stavební

VUT v Brně - Fakulta stavební

Metrostav a.s.

HOCHTIEF CZ a.s.

3G Consulting Engineers s.r.o.

VŠB-TUO - Fakulta stavební
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Přehled aktivit řešených v WP4

• Minimalizace rizik při výstavbě tunelů
• Vláknobeton v tunelovém ostění

• Vodonepropustné betonové ostění

• Monitoring tunelů

• Vývoj pokrokových tunelových ostění pro mechanizované
tunelování

• Vývoj materiálů a technologií pro vozovky v tunelech

• Pevné jízdní dráhy v tunelech

• Povrchové úpravy tunelových ostění

• Požární opatření z hlediska konstrukce ostění



Nejzajímavější výsledky
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Zařízení pro stabilizaci měřičských bodů
geodetických sítí
Užitný vzor CZ 29132 U1
zejména na přírodních plochách v oblastech
budování dopravní infrastruktury
- Rychle proveditelná
- Snadno odstranitelná
- Odstranění mokrého procesu
- Nižší pořizovací náklady

Zemní vrut s vyraženým bodem

Pilíř s nucenou centrací s totální stanicí a hranolem
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Minimalizace Rizik při výstavbě tunelů

Publikace podává inženýrské praxi
metodicky správné a jednotné postupy a
metody řízení inženýrských rizik pro
vybudování tunelu - jak přípravy a
projektování, tak i výstavby podzemních
staveb.

Doplňuje TP 76 C „Geotechnický
průzkum pro navrhování a provádění
tunelů PK“
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Aplikace vláknobetonu v tunelových ostěních

Ověřená technologie (propojka Ejpovice)

Strojní stříkáníNanášení penetrační vrstvy
stříkané izolace

Nastříkaný povrch bez úpravy
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Aplikace vláknobetonu v tunelových ostěních

Ověřená technologie (propojka Ejpovice)- průkazní zkoušky

Hotový vzorek
Řezání na trámce 150 x 150 x 650 mm

Výsledek zkoušky trámce čtyřbodovým ohybem – těleso 7177/10
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Nosné spojení segmentů v místě budoucích
propojek

Patent firmy Metrostav a.s. č. 305588
Ověřená technologie
V místě budoucí propojky je třeba v
hotovém ostění vytvořit otvor pro
propojku. Spojení segmentů pomocí
zainjektovaných trnů - je dočasné, po vybudování
propojky se otvor orámuje železobetonovou
konstrukci, která zatížení přenese.
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Nosné spojení segmentů v místě budoucích
propojek
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Nosné spojení segmentů v místě budoucích
propojek

Zkoušky na elementech – smyková zkouška
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Nosné spojení segmentů v místě budoucích
propojek

Hotové segmenty s otvory pro trny
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Pevná jízdní dráha
Ověřená technologie - tunel Ejpovice
Řešitel KOLEJCONSULT & servis, spol. s.r.o.

Instalace PJD v tunelu Ejpovice – uložení desek

Příčný řez tunelové trouby s PJD v tunelu Ejpovice (v přímé a v oblouku)

Systém ÖBB-PORR
- základní deska

schéma konstrukčního systému
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Pevná jízdní dráha

Vyplňování samozhutnitelným betonem

Dokončená PJD v tunelu Ejpovice

Realizace přechodové oblasti u tunelu Ejpovice
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Software TunnelCond - kondenzace v tunelech

Umožňuje výpočet zkondenzované vodní páry z proudění
vzduchu uvnitř tunelu - použitelný pro velkou variabilitu úloh s
kondenzací vodní páry.

Teplotní pole

Průběh kondenzace v podélném směru v čase
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Zpráva Monitoring tunelů

• Možnosti dostupných metod monitoringu
tunelových staveb v návaznosti na řešení
problému spolehlivosti nosných
konstrukcí tunelů během jejich životnosti

• Aplikace doporučených metod umožní
získání podkladů pro vyhodnocování
průběhu stárnutí ostění (rozvoj trhlin,
nárůst deformace apod.) za minimalizace
narušení provozu podzemních děl.
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Děkuji za pozornost
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Požární odolnost ostění 

tunelů 
Jan Pruška, Jan Kos, Daniel Jirásko, 

Kamila Cábová, Radek Štefan, Jakub Holan, 

ČVUT, 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  
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Úvod 

Požární odolnost ostění tunelů 

• Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

• Posouzení požární odolnosti betonových konstrukcí 

• Teplotní analýza požárního úseku 

• Teplotní analýza konstrukce 

• Odštěpování 

• Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

• Závěr (doporučení) 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 
 

4.1.2 Projektová dokumentace tunelu řeší: (…) 

- hodnocení rizik; (…) 

- požárně bezpečnostní řešení stavby (Vyhl. č. 246/2001 Sb. 

§ 41); (…). 
 

4.1.4 Pro tunely pozemních komunikací delší než 500 m  

se zpracovává bezpečnostní dokumentace tunelu. 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 
 

4.2.3 Podle délky se rozeznávají tunely: 

a) krátké – délky větší než 100 m až 500 m včetně; 

b) střední – délky větší než 500 m až 1 000 m včetně; 

c) dlouhé – délky přes 1 000 m. 
 

13.3.2 Dopravní prostor tunelové trouby je taxativně zatříděn 

z hlediska požární bezpečnosti: 

- krátké tunely do V. stupně požární bezpečnosti; 

- střední a dlouhé tunely do VII. SPB. 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezp. požadavcích na tunely 

pozemních komunikací delší než 500 metrů 
 

§ 2 Bezpečnostní dokumentace 
 

(2) Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi projektování 

(…) obsahuje zejména: (…) 

e) odborné stanovisko k celkové bezpečnosti tunelu 

zpracované autorizovaným inženýrem, kterému byla udělena 

autorizace pro obory dopravní stavby a požární bezpečnost 

staveb 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 

Dle Tabulky 12 je požadovaná požární odolnost požárních 

stěn a stropů v podzemních podlažích  

- 120 DP1 pro V. SPB 

- 180 DP1 pro VII. SPB 

(vztahuje se k normové teplotní křivce) 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

Doporučení Světové silniční asociace (World Road 

Association, PIARC) a ITA – AITES (zde pouze výběr)  

Typ dopravy 

Tunely 

v nestabilních 

zeminách 

Tunely ve 

stabilních 

zeminách 

Hloubené 

tunely 

Auta 

dodávky 
ISO 60 min Viz pozn. (2) Viz pozn. (2) 

Nákladní auta 

cisterny 

RWS/HCinc 

120 min (1) 
Viz pozn. (3) Viz pozn. (3) 
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(1) 180 minut může být vyžadováno pro velmi vysoké intenzitě nákladních 

vozidel přepravujících hořlavé náklady. 

(2) Bezpečnost není kritériem a nevyžaduje protipožární odolnost (jinou 

než jako prevenci progresivního zhroucení). Zohlednění dalších cílů může 

vést k následujícím závěrům: 

• ISO 60 minut ve většině případů; 

• vůbec žádná ochrana, pokud by ochrana konstrukce 

byla neúměrně nákladná v porovnání s cenou 

a narušením provozu během oprav po požáru. 

Typ dopravy 

Tunely 

v nestabilních 

zeminách 

Tunely ve 

stabilních 

zeminách 

Hloubené 

tunely 

Auta 

dodávky 
ISO 60 min Viz pozn. (2) Viz pozn. (2) 

Nákladní auta 

cisterny 

RWS/HCinc 

120 min (1) 
Viz pozn. (3) Viz pozn. (3) 
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(3) Bezpečnost není kritériem a nevyžaduje protipožární odolnost (jinou 

než jako prevenci progresivního zhroucení). Zohlednění dalších cílů může 

vést k následujícím závěrům: 

• RWS/HCinc 120 minut pokud je potřebná velká odolnost s ohledem na 

majetek (např. tunel pod zastavěnou oblastí) nebo velký význam pro 

silniční síť; 

• ISO 120 minut ve většině případů, kdy to představuje relativně levný 

způsob omezování majetkových škod; 

• vůbec žádná ochrana (… viz (2)). 

Typ dopravy 

Tunely 

v nestabilních 

zeminách 

Tunely ve 

stabilních 

zeminách 

Hloubené 

tunely 

Auta 

dodávky 
ISO 60 min Viz pozn. (2) Viz pozn. (2) 

Nákladní auta 

cisterny 

RWS/HCinc 

120 min (1) 
Viz pozn. (3) Viz pozn. (3) 
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Požadovaná požární odolnost konstrukcí tunelů 

Další přístupy  
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Posouzení požární odolnosti betonových 

konstrukcí 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Tabulky – stěny 
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Posouzení požární odolnosti betonových 

konstrukcí 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Tabulky – stropní desky 
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Posouzení požární odolnosti betonových 

konstrukcí 

Postup stanovení (posouzení) požární odolnosti konstrukce 

výpočtem 

• teplotní analýza požárního úseku 

• teplotní analýza konstrukce 

• mechanická analýza – posouzení konstrukce 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Nominální teplotní křivky 

(ČSN EN 1991-1-2, ČSN EN 13501-2, ČSN EN 1363-1(/2)) 

• normová teplotní křivka (ISO 834, ETK) 

• křivka vnějšího požáru 

• uhlovodíková křivka (HC) 

• křivka pomalého zahřívání 

• + další křivky (tunelové apod., viz dále) 
 

Modely přirozeného požáru 

• zjednodušené 

• zpřesněné 
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Teplotní analýza požárního úseku 



www.cesti.cz 

Teplotní analýza požárního úseku 

Další teplotní křivky používané pro tunely 

(Zahraniční předpisy a odborná literatura) 

• modifikovaná uhlovodíková křivka (HCmod, HCM, HCinc) 

• RABT-ZTV (car)/(train) (Německo) 

• RWS (Nizozemí) 
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Teplotní analýza požárního úseku 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Program FMC (Fire Models Calculator) 
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Teplotní analýza požárního úseku 

Modely přirozeného požáru 

• zjednodušené (např. parametrická teplotní křivka – ČSN EN 

1991-1-2, příloha A, modely lokálních požárů) 

• zpřesněné (zónové modely, výpočetní modely založené na 

dynamice tekutin – CFD modely) 
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Teplotní analýza konstrukce 

Model sdílení tepla 
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Teplotní analýza konstrukce 

Materiálové vlastnosti 
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Teplotní analýza konstrukce 

Vzorový příklad 

• Železobetonové ostění tunelu tl. 600 mm 

• Těžiště výztuže 20 až 60 mm od ohřívaného povrchu 

• Vlastnosti betonu dle ČSN EN 1992-1-2 (horní mez tepelné 

vodivosti, poč. obj. hm. 2300 kg/m3, poč. vlhkost 1,5 %) 

• Požární scénáře: 
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Teplotní analýza konstrukce 

Nutné zohlednit 

• Odštěpování konstrukce (riziko vzniku, rozsah) 

 

 

 

 

 

 

 

• Použití ochranných vrstev 

    (omítky, nástřiky, obklad protipožárními deskami) 
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Teplotní analýza konstrukce 

Modely sdruženého transportu tepla a vlhkosti + modely pro 

predikci/simulaci odštěpování (odprýskávání, spalling) 
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Návrhové přístupy 
 

[fib, 2007] 
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Návrhové přístupy 

Podmínky spolehlivosti lze formulovat: 

• z hlediska času 

• z hlediska únosnosti 

• z hlediska teploty 

 

 

• Uvažuje se mimořádná návrhová situace dle ČSN EN 1990. 

• Pro stanovení účinků zatížení Ed,fi,t se uvažuje kombinace: 
 

 

 

d d,crθ θ

d,fi fi,reqt t

d,fi,t d,fi,tR E

  d k,j d 1,1 2,1 k,1 2,i k,i; ; ;  nebo ;      1; 1E E G P A ψ ψ Q ψ Q j i    
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E
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Mechanická analýza – posouzení konstrukce 

Norma ČSN EN 1992-1-2 pro betonové konstrukce 

• Zjednodušené výpočetní metody 

- metoda izotermy 500 °C 

- zónová metoda 

- a další… 
 

• Zpřesněné výpočetní metody 

- norma definuje pouze obecné zásady 
 

• Požární zkoušky 

- nejsou předmětem návrhových norem 

     (příslušné zkušební normy) 

d,fi,t d,fi,tR E
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Závěr 

Požární odolnost ostění tunelů 

• Nutné definovat požadavky na požární odolnost pro 

konkrétní posuzovaný tunel. 

• Rozpor: požadavky platné v ČR vs. zahraniční a 

mezinárodní doporučení. 

• Při uvažování normové teplotní křivky lze využít tabulky 

uvedené v ČSN EN 1992-1-2. 

• Pro jiné požární scénáře je nutné aplikovat výpočetní 

metody (případně zkoušky). 

• S ohledem na přídavné vnitřní síly v důsledku 

ohřátí konstrukce – zpřesněné výpočetní metody.   
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Děkuji za pozornost. 

Radek Štefan 

ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 

katedra betonových a zděných konstrukcí 

radek.stefan@fsv.cvut.cz 

http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/ 

 

mailto:radek.stefan@fsv.cvut.cz
http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/
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1

Návrhy betonových konstrukcí na základě
požadovaných výsledných vlastností

(performance-based design)

Autor: Vít Šmilauer, 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

WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a oceňování životního
cyklu v dopravní infrastruktuře
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Dva přístupy k návrhu

• Předpisová specifikace (prescriptive-based design)
– Většina kódů, např. ČSN EN 206+A1
– Snadná kontrola
– Jasné smluvní vztahy
– Pevnost je zástupce mnoha vlastností
– Inovační brzda, otázka trvanlivosti

• Specifikace na základě výsledných vlastností
(performance-based design)
– NRMCA: Funční požadavky na beton s ohledem na aplikaci
– ACI-ITG: Specifikace na základě výsledných vlastností bez

požadavků na jejich dosažení
– ČSN EN 206: Typový beton
– Větší nároky na projektanta, dodavatele a investora
– Průkazní zkoušky, kontrola kvality
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Performance-based design

• FiB Bulletin 34 – životnost (karbonatace, chloridy, mráz)

Relativní porovnání variant

2006
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Indukční doba pro korozi výztuže - chloridy
• Stojky dálničních portálů, Eurovia (2014)
• Výrobní náklady variant srovnatelné

Ocelová varianta

Ocelobetonová
varianta

Železobetonová
varianta

Životnost ~30 let

Životnost ~30 let

Životnost 100 let

Cl-
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Indukční doba pro korozi výztuže - chloridy
• Databáze součinitelů difúze pro chloridy (10 let expozice)
• Software CarboChlorCon (xlsx), DuraCrete 2000

Beton stojky C55/67, w/b=0.38, CEM II/A-S →
Dref,mean=1.12e-13 m2/s
Variační součinitel 10%
Dref,c=1.12e-13*(1+0.1*1.645)=1.3e-13 m2/s
Dref,d=1.3e-13 * 2.0 = 2.6e-13 m2/s
Ccrit,d = 0.6% hm. pojiva
Csurf,d = 1.7% (změřeno na Jižní spojce)*2.3 =
3.9%

Šířka trhliny
Krytí

0 mm 0,1 mm 0,2 mm

50 mm 100 let 34 let 7 let

70 mm 238 let 109 let 38 let



 Spolupráce se SKANSKA, a.s., WP3
 Zlepšení duktility s použitím PP+PE

makrovláken

Optimalizace UHPFRC panelů

6

Ø130 μm – původní PVA vlákna
5,5 J/příčku

Ø480 μm – makrovlákna
16,5 J/příčku

 Test sloupku zábradlí na 2,5D modelu



Optimalizace UHPFRC panelů
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Před vysycháním

2 dny od počátku
vysychání

 Lokalizace deformace a trhliny, 2 geometrie
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Ve spolupráci se Skanska, ŘSD, Eurovia, Strabag
• Laser crack measurement system (LCMS), á 1-2 roky
• 877 pruhokilometrů z celkových cca 1650 CBK

Stupeň I Stupeň II Stupeň III

[J. Hlavatý, V. Šmilauer, B. Slánský, R. Dvořák: Opatření k prodloužení životnosti CBK – I.+II., Silniční obzor 6, 7-8, 2019]
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Problém povrchových trhlin až po roce ~1990
• Skokové zhoršení po 10-15 letech provozu
• Původní CBK D1 Mirošovice-Kývalka vykazuje minimální

vznik povrchových trhlin
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Primární příčiny

 Příměs kaolinitu, nekvalitní kamenivo → velká expanze při saturaci (D5)
 Příliš včasná aplikace postřiku proti odparu vody → smrštění při

vysýchání
 ASR vyvrácena testy na D1, D5, D35 na Bauhaus-Universität Weimar,

2018. ASR potvrzena pouze na úseku D11.
 Křehké betony příliš vysokých pevností (nižší dotvarování)
 Cementy s příliš rychlým chemickým smrštěním (třída CEM I 42,5 R)

Mikrotrhliny v cementové maltě po 14 dnech zrání
v uzavřených ampulích, CEM I 52,5 R. Rozměry

mikrostruktur jsou 21×21×30 mm

[J. Hlavatý, V. Šmilauer, B. Slánský, R. Dvořák: Opatření k prodloužení životnosti CBK – I.+II., Silniční obzor 6, 7-8, 2019]
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Smršťující prstence (1939)

 Hydratace
 Vysýchání po 1 dni
 Smrštění
 Dotvarování

(Doba průměrného porušení prstence ve dnech)

Cementy s nižším
měrným povrchem
jsou jednoznačně
odolnější ke vzniku
trhlin.

Revize ČSN EN
13877-1:2013
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Zkušební úsek D1 Přerov-Lipník nad Bečvou
• 7 km CBK (substituce slínku vysokopecní struskou)
• Dlouhodobý monitoring teplot a deformací (od 9.8.2018)
• 18 strunových tenzometrů, teplota vzduchu, oslunění
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Model vedení tepla
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Omezení trhlin v cementobetonových krytech
• Nejvhodnější čas letní betonáže 13:00-22:00 hodina
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Závěr
• Návrh na základě požadovaných výsledných vlastností

(performance-based design)
 Difúze chloridů na stojkách dálničních portálů
 Omezení trhlin na UHPFRC panelech
 Omezení trhlin na CB krytech, doba betonáže

• Nové funkční požadavky – trvanlivost, bezúdržbovost, robustnost,
sušší a teplejší klima, vložená energie, CO2, LCC.

Lewis Tuthill (1976): “It is a foolish game to take pride in high strengths -
these mean a higher modulus, reduced creep, and a lower strain capacity
and resistance to cracking.”
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Uplatnění 

pravděpodobnostních metod 

k predikci rizika při ražbě 

tunelu a požáru

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
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Osnova

• Úvod – řešená témata

• Katalog rizik dopravní infrastruktury

• Interakce pozemních staveb s raženým tunelem

• Analýza rizika při ražbě tunelu pomocí DTBN

• Analýza požáru silničního tunelu – Metodika

• Závěr



www.cesti.cz

Rizika staveb dopravní infrastruktury – Katalog 

nebezpečí

LANE 1

LANE 2

• Obsah

 I - Příklady selhání a 

statistická data (Silnice, 

Železnice, Mosty, Tunely). 

 II – Expertní metody analýzy 

a katalogy nebezpečí podle 

typu stavby.

 III – Simulační nástroje 

rizikové analýzy.
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Interakce pozemních staveb s raženým tunelem
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Interakce pozemních staveb s raženým tunelem

• Předpověď sedání v místě sondy J024
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Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN

• Bayesovské sítě

Příklad jednoduché bayesovské

sítě 
Příklad dynamické bayesovské sítě 

s diskrétním časem

ሻp g, t, c = p g p t g p(c|t, g p gi, ti = 

gi−1

p gi−1 p gi|gi−1 p ti|gi

Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN
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Orientační hodnoty intenzit poruch základních 
událostí

Událost Intenzita poruch/prstenec Popis události

X1 0.0001 Závada řezného disku
X2 0.0002 Úprava konsistence rubaniny
X3 0.0003 Neodhalené jílové zeminy
X4 0.0003 Závada na výpusti rubaniny (kalu)
X5 0.0002 Závada na pracovním disku (noži)
X6 0.0005 Závada na rezervním noži
X7 0.0005 Závada na řezném nástroji
X8 0.0004 Závada na přítlačném systému
X9 0.0002 Závada v těsnících materiálech
X10 0.0001 Závada na šneku

Vývoj pravděpodobnosti 
selhání ražby TBM (vrcholová 

událost TF) v čase

• Hybridní model DFT/DTBN - selhání TBM v čase

Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN

Analýza rizika při ražbě pomocí DTBN
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• Škoda na tunelovém ostění vzniklá jako následek 

požáru

• Odhad rizika požáru

RISK

TL(AADTሻ𝜆𝑓
=

 
 
 
 
 
 
 

  𝑉𝑑𝑎𝑚
 1 (𝑞ሻ𝑝𝑄1

(𝑞1ሻ 

𝑞=5,30,100

   𝜅 1 𝑃𝑓
 1 +

+   𝑉𝑑𝑎𝑚
 2 (𝑞ሻ𝑝𝑄(𝑞ሻ 

𝑞=10,35,60,105 ,130 ,200

  𝜅 2 𝑃𝑓
 2 

 
 
 
 
 
 
 

= damage 𝑉𝑑𝑎𝑚 [m3/fire] 

Analýza požáru silničního tunelu - Metodika
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Publikace jako podklad metodiky

• [12] J. Sýkora, D. Jarušková, M. Šejnoha, J. Šejnoha, Fire risk analysis 

focused on damage of the tunnel lining. Fire Safety Journal,vol. 95, 

(2018) 51–65.

• [13] J. Šejnoha, J. Sýkora, E. Novotná, M. Šejnoha, Probabilistic 

Approach to Damage of Tunnel Lining Due to Fire. In Building up 

Efficient and Sustainable Transport Infrastructure: BESTInfra2017. ISSN 

1757-899X.(2017)

• [14] J. Šejnoha, J. Sýkora, D. Jarušková, E. Novotná, M. Šejnoha, 

Analýza rizika požáru v silničních tunelech. BETON-technologie, 

konstrukce, sanace, vol. 6, (2015) 68–72.

• [15] O. Špačková, E Novotná, M. Šejnoha, J. Šejnoha, Probabilistic

models for tunnel construction risk assessment. Advances in 

Engineering Software, vol. 62-63, (2013) 72-84. ISSN 0965-9978.
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• Ohlasy na publikace z redakcí časopisů: např. Advances  in 
Materials: „Your article published in FIRE SAFETY JOURNAL has left 
a deep impression on us. The paper has attracted widespread 
attention and interest from researchers and scholars in the field of 
Risk.” 

• Výzvy k navazujícím příspěvkům: Journal of Materials Sciences 
and Applications, Journal of Materials, Journal of Advances in 
Applied Mathematics, Journal of Traffic and Transportation 
Engineering (USA), Advances in Civil Engineering. 

• Výzva k působení jako Guest editor na prestižním 1st International 
Symposium on Mechanics , Aberdeen, Scotland, UK, 12. 7. 2018.

• Aplikaci modelu [12], doporučili prof. Yiming Zhang, Habei University 
of Technology, Yunteng Wang, Chongging University, Hui Wang, TU 
Wien (viz např. zpráva ResearchGate z 20. 11. 2018, kde lze nalézt
další odkazy z Japonska, Velké Británíe ap.)

Ohlasy na metodiku
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Certifikovaná metodika

• Obsah

• Stávající metodika QRAM –

OECD&PIARC zaměřená 

na ztráty na lidských 

životech

• Certifikovaná metodika

zaměřená na materiální 

ztráty

• Hodnocení ekonomických 

dopadů pomocí teorie 

užitku
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WP5: Ochrana životního prostředí 
a zelená dopravní infrastruktura

Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5

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

Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI),
číslo projektu TE01020168
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Řešení pracovního balíčku WP5

13 aktivit – větší tematické celky

• Problematika uhlíkové stopy a analýza životního cyklu materiálů 
silničního stavitelství (beton, asfaltová směs, kamenivo apod.) .

• Problematika hluku a vibrací vznikajících při provozu silničních 
automobilů a kolejových vozidel. 

• Využití lokálních materiálů, odpadů, vedlejších produktů i materiálů  
kontaminovaných jako alternativních pojiv či ekonomicky efektivních 
plniv.

• Problematika hodnocení vlivů dopravní infrastruktury
a provozu na ní na okolní životní prostředí
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Problematika uhlíkové stopy a analýza životního 
cyklu materiálů silničního stavitelství - Vývoj 
kalkulátoru uhlíkové stopy

• Hloubková analýza existujících 
kalkulátorů uhlíkové stopy (16 nástrojů, 
9 bylo po základním testování 
podrobeno podrobné analýze).

• Identifikace požadavků na charakter, 
množství a jakost vstupních dat a 
definice hlavních datových toků.

• Zavedení produktových toků určujících 
materiálů silničního stavitelství 

• Program GEMIS - využití pouze pro 
hodnocení jednotlivých materiálů a 
materiálových směsí používaných pro 
výstavbu dopravní infrastruktury.

• Intenzivní spolupráce s ČVUT, Skanska
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Problematika hluku a vibrací vznikajících při 
provozu silničních automobilů a kolejových 
vozidel
• Kontinuálním měření metodou CPX v dlouhodobém horizontu

• Synchronní měření s Eurovia nízkohlučných povrchů před a po čištění 
(posouzení účinnosti) 

• Technické podmínky 259 – „Asfaltové směsi pro obrusné vrstvy se 
sníženou hlučností“ Příloha A: Údržba a provozování asfaltových obrusných vrstev 
se sníženou hlučností – Ing. Petr Bureš (Eurovia) Příloha B: Postup pro prokazování a 
sledování účinku snížené hlučnosti na styku obrusné vrstvy a pneumatiky pojíždějícího 
vozidla – Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. (CDV)

• „Metodika pro měření a vyhodnocení akustických parametrů 
vodorovného dopravního značení“ zpracováno VUT (Ing. Michal Radimský, 
Ph.D., Ing. Radka Matuszková, Ing. Petr Kozák, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.) ve 
spolupráci s ŘSD (Ing. Michal Caudr), oponent Dr. Křivánek z CDV

• Nízká protihluková clona - akustická stálost - ČVUT

• Městská protihluková clona na tramvajové trati – ČVUT

• Akustické absorbéry na pevné jízdní dráze - VUT
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Problematika hluku a vibrací vznikajících při 
provozu silničních automobilů a kolejových 
vozidel
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Využití lokálních materiálů, odpadů, vedlejších 
produktů i materiálů  kontaminovaných jako 
alternativních pojiv či plniv.

• Využití fluidních popílků v běžné podobě a alternativně (pojivo nebo 
plnivo), porovnání popílků z různých zdrojů vč. hodnocení 
mechanických vlastností - ČVUT

• Databáze odpadních materiálů a druhotných surovin - informace o 
odpadech a možnostech jejich využití - VUT Brno

• Hodnocení asfaltových materiálů recyklovaných za studena s využitím 
asfaltové pěny a asfaltové emulze

• Stanovení obsahu PAH, prvků  a provedení toxikologických testů ve 
vodných výluzích

• Stanovení vhodného postupu pro vyluhování těles na základě
provedených vyluhovacích zkoušek včetně

navržení metodiky
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Využití lokálních materiálů, odpadů, vedlejších 
produktů i materiálů  kontaminovaných jako 
alternativních pojiv či plniv
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Monitoring kvality ovzduší v rezidenčních oblastech

• měření v oblastech s vysokou dopravní zátěží – zaměření na 
problematiku (nano)částic (koncentrací i složení)

• Výsledky využity pro zpracování metodiky monitorování kvality ovzduší 
s vysokou dopravní zátěží – certifikace MD



www.cesti.cz

Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Databáze emisních faktorů z měření v reálném provozu

• Výsledky měření emisních charakteristik osobních automobilů a lehkých
užitkových vozidel homologovaných dle emisních standardů Euro 3-5.
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Sledování vlivu zimní údržby na ŽP

• Dlouhodobý monitoring - 4 oblasti (zeminy, vody, biota), zpracování a 
vyhodnocení dosud naměřených dat

• Studie pro ŘSD o dlouhodobém chování chloridů – profil na D1, odběry 
půd, bioty, vody

• Soubor statisticky zpracovaných parametrů kontaminace prostředí 
vlivem zimní údržby komunikací.

• Zjištěné závislosti a trendy plánováno využít k vytvoření metodiky. 

• Článek v impaktovaném časopise – Transportation research part D -
transport and environment, IF 4,051, Q1/D1 - Zitkova, J., Hegrova, J., Andel, P. 
2018. Bioindication of road salting impact on Norway spruce (Picea abies). Transportation research part 
D-transport and environment, Vol. 59, p. 58-67, DOI: 10.1016/j.trd.2017.12.010 
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Problematika hodnocení vlivů dopravní 
infrastruktury a provozu na ní na okolní životní 
prostředí

Modelové hodnocení záměrů – sjednocení postupů a datových 
podkladů

Stanovení ekologických standardů

• Zpracování strukturovaného systému datových podkladů a příslušných 
metodik pro hodnocení vlivů dopravních záměrů na životní prostředí

• Screeningové hodnocení environmentálních rizik při výběru tras 
pozemních komunikací 

• komplexnost přístupu – tj. zahrnutí všech základních složek životního 
prostředí a jejich hlavních komponent do rozhodovacího procesu.

• kategorizace významnosti – tj. rozdělení objektů v krajině 
podle jejich citlivosti k narušení dopravou, a to na základě 
(i) legislativy životního prostředí, (ii) reálného výskytu v
zájmovém území a v kontextu celé ČR.
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Děkuji vám za pozornost!

Kontaktní informace:

Mgr. Roman Ličbinský
roman.licbinsky@cdv.cz
+420 542 642 371

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

telefon: +420 549 649 
email: cdv@cdv.cz

www.cdv.cz
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Environmentální požadavky pro
využití

znovuzískaných asfaltových směsí
v silničním stavitelství

Jiří Huzlík, Vilma Jandová, Martina Bucková, Jitka Hegrová,
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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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
• Rekonstrukce a opravy silniční infrastruktury - zdroj

asfaltových materiálů (R-materiál), které mohou být v tomto
procesu dále využity.

• Ověření jejich mechanické vlastnosti a vlivu na ŽP v rámci
následného životního cyklu.

• Současné zkoušky (ČSN EN 12457-4) - informace
o kontaminaci prostředí látkami z R-materiálů v drceném
stavu (v reálu tak působí nezpevněné vrstvy vozovek).

• Stanovení testovacích postupů objektivních z hlediska využití
R-materiálu ve zpevněných vrstvách (vliv pojiva).
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• Cíl vytvořené metodiky
• vytvoření vhodných analytických nástrojů na podporu efektivní

recyklace a opětovného používání stavebních materiálů
• vymezení podmínek pro používání zkoušek, které mnohem lépe

reprezentují skutečný stav materiálu původní konstrukce
zpevněných vrstev asfaltové vozovky (tzv. monolitických zkoušek)

• sjednocení postupů při provádění vyluhovacích zkoušek
• zrychlení a zjednodušení procesu posouzení monolitů z R-materiálů

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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• Vyluhování předrceného R-materiálu (ČSN EN 12457-4)
• výhody – rychlý test (24 hodin), vhodný pro nezpevněné vrstvy
• nevýhody – proces vyluhování škodlivin (PAU) neodpovídá

reálnému stavu, příslušné limity obsahu PAU ve výluhu jsou
vytvořeny pro přesně specifikované typy odpadů k ukládání na
skládkách (Vyhláška č. 294/2005 Sb.)

• Vyluhování monolitických těles (ČSN EN 15 863)
• výhody – proces vyluhování PAU je možné vztáhnout k reálným

podmínkám,  je možné využít limitů Nařízení vlády č. 401/2015,
vhodné pro zpevněné vrstvy

• nevýhody – dlouhá doba zkoušky (64 dní)

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

Koncentrace ve výluhu [µg.l-1] Naftalen Anthracen Fluoranthen Benzo[b]fluoranthen Benzo[k]fluoranthen Benzo[a]pyren Benzo(ghi)perylen

R-drcený - bez nového pojiva
Středokluky 0.030 0.009 0.062 0.074 0.037 0.053 0.091
Blažek 0.047 0.050 0.279 0.146 0.070 0.096 0.202
Finsko 0.055 0.003 0.009 0.010 0.003 0.005 0.031
R7 0.045 0.003 0.037 0.050 0.004 0.012 0.086
Středokluky ll. 0.040 0.005 0.036 0.038 0.008 0.017 0.047
Kladno l. 0.043 0.030 0.153 0.134 0.067 0.119 0.225
TOPOL 0.048 0.027 0.276 0.256 0.120 0.183 0.599
Termesivy 0.068 0.058 0.583 0.618 0.333 0.502 0.474
Kladno ll. 0.062 0.027 0.192 0.169 0.082 0.138 0.298

CR-drcený - s novým pojivem
Středokluky 0.045 0.014 0.067 0.051 0.017 0.040 0.157
Blažek 0.075 0.030 0.173 0.082 0.036 0.063 0.254
Finsko - - - - - - -
R7 0.056 0.005 0.024 0.025 0.002 0.011 0.076
Středokluky ll. 0.064 0.004 0.022 0.021 0.006 0.011 0.038
Kladno l. 0.055 0.025 0.111 0.084 0.046 0.065 0.165
TOPOL 0.044 0.006 0.040 0.061 0.021 0.045 0.140
Termesivy 0.196 0.213 1.297 1.299 0.723 1.164 1.493
Kladno ll. 0.070 0.033 0.196 0.137 0.062 0.090 0.217
Limit NV 401/2015 Sb.

povrchové toky 130 0.1 0.12 0.17 0.17 0.27 0.0082

• Vyluhování předrcených materiálů - výsledky
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• Experimentální sledování vyluhovaných koncentrací PAU
(křivka Michaelis-Menten)= × (1)

R množství vyluhované škodliviny (PAU), které za příslušnou dobu ti
vyluhování projde jednotkovou plochou povrchu vzorku do
vyluhovací kapaliny [µg.m-2]

t doba vyluhování [den]
Rmax maximální vyluhovatelné množství PAU [µg.m-2]
P empirická konstanta (doba, za kterou se vyluhuje polovina

vyluhovatelného PAU) [den]

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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• Linearizace vyluhovací rovnice (1)

= − 1, (2) = − 1, (3) = × . (4)

tm celková doba provedené vyluhovací zkoušky [den]
Rm množství vyluhovaného PAU, které za celkovou dobu tm

provedené vyluhovací zkoušky projde jednotkovou plochou
povrchu vzorku do vyluhovací kapaliny [µg.m-2]

= , (5) = × . (6)

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

Parametr PAU Vzorek BbF výpočet Chyba [%] 2.0 0.1 0.0 -1.6 0.6
P 2.257 BbF Z-260-17 Rexp [µg.m-2] 88.9745 85.0339 79.1261 71.0405 58.0715

Rmax 90.259 Rpred [µg.m-2] 87.1850 84.9348 79.1018 72.1635 57.7026
Doba vyluhování [den] 64 36 16 9 4

BbF Z-260-17

• Vyluhovací křivka (1), výpočet parametrů z rovnic (2) až (6)

BbF
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• Předpoklady pro hodnocení výsledků vyluhovacích zkoušek
• PAU jsou obsaženy ve vodě odtékající z povrchu komunikace
• největší koncentrace PAU ve vodě odtékající z povrchu komunikace

je při prvním dešti po jeho položení
• ke stanovení uvedené koncentrace se použije limitního vztahu pro

rychlost vyluhování PAU z povrchu materiálu

= (7)

SR0 směrnice vyluhovací rovnice v bodě t=0 [µg.m-2.den-1]

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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• Stanovení koncentrací PAU z výsledků zkoušek= × × (8)

QS odtok dešťových vod z povrchu komunikace [l.den-1]
 součinitel odtoku [ - ]
SS plocha komunikace [m2]
qS intenzita směrodatných srážek uvažované periodicity p

[l.m-2.den-1]= × = × (9)

c koncentrace PAU ve vodách odtékajících
z komunikace [µg.l-1]

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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• Intenzita dešťů qS [l.m-2.den-1] a součinitel odtoku 

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

Sklon komunikace [%] < 1 ≥1 a ≤ 5 >5
Součinitel odtoku  0,7 0,8 0,9

Doba trvání srážek
t [min] 5 10 15 15 15 15 30 60 60

Periodicita srážek p [-] 1 1 5 1 0,5 0,2 1 1 0,5
Brno 1 901 1 408 536 1 115 1 391 1 754 657 380 639
České Budějovice 1 728 1 244 484 976 1 244 1 642 596 346 622
Hradec Králové 2 160 1 339 475 976 1 236 1 572 570 320 536
Jihlava 1 901 1 356 467 1 045 1 365 1 814 622 363 648
Karlovy Vary 1 832 1 201 449 924 1 201 1 590 562 328 588
Olomouc 2 246 1 486 536 1 123 1 400 1 780 665 389 631
Ostrava 2 091 1 443 570 1 106 1 356 1 711 657 380 631
Plzeň 1 884 1 296 441 1 002 1 296 1 693 588 346 596
Praha 2 074 1 408 492 1 089 1 417 1 875 622 354 648
Zlín 2 100 1 503 596 1 192 1 469 1 840 708 415 674
Znojmo 2 246 1 555 492 1 175 1 512 1 979 708 406 708
Průměr 2 015 1 386 503 1 066 1 353 1 750 632 366 629
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• Vypočtená koncentrace PAU ve srážkových vodách

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství

Koncentrace PAU ve
srážkových vodách [µg.l-1] Naftalen Anthracen Fluoranthen Benzo[b]fluoranthen Benzo[k]fluoranthen Benzo[a]pyren Benzo(ghi)perylen

CR-monolit - nejnepříznivější případ
Středokluky 0.0417 0.0110 0.0222 0.0104 0.0047 0.0026 0.0057
Blažek 0.0531 0.0052 0.0110 0.0128 0.0051 0.0033 0.0064
Finsko 0.0923 0.1356 0.8507 0.1561 0.0770 0.0378 0.0416
R7 0.0209 0.0030 0.0067 0.0067 0.0017 0.0005 0.0026
Středokluky ll. 0.0163 0.0041 0.0075 0.0068 0.0050 0.0008 0.0029
Kladno l. 0.0205 0.0037 0.0088 0.0665 0.0181 0.0023 0.0063
TOPOL 0.0319 0.0030 0.0023 0.0008 0.0005 0.0001 0.0004
Termesivy 0.0338 0.0021 0.0075 0.0008 0.0004 0.0002 0.0005
Kladno ll. 0.0274 0.0029 0.0045 0.0005 0.0005 0.0015 0.0003
Finsko ll 0.1057 0.5419 0.8404 0.0817 0.0404 0.0410 0.0255

CR-monolit - nejpravděpodobnější případ
Středokluky 0.0266 0.0070 0.0141 0.0066 0.0030 0.0016 0.0036
Blažek 0.0338 0.0033 0.0070 0.0082 0.0032 0.0021 0.0040
Finsko 0.0587 0.0863 0.5413 0.0993 0.0490 0.0240 0.0265
R7 0.0133 0.0019 0.0042 0.0043 0.0011 0.0003 0.0017
Středokluky ll. 0.0104 0.0026 0.0048 0.0043 0.0032 0.0005 0.0018
Kladno l. 0.0130 0.0023 0.0056 0.0423 0.0115 0.0015 0.0040
TOPOL 0.0203 0.0019 0.0015 0.0005 0.0003 0.0001 0.0002
Termesivy 0.0215 0.0013 0.0047 0.0005 0.0002 0.0001 0.0003
Kladno ll. 0.0174 0.0018 0.0029 0.0003 0.0003 0.0009 0.0002
Finsko ll 0.0672 0.3448 0.5347 0.0520 0.0257 0.0261 0.0162

Limit NV 401/2015 Sb.
povrchové toky 130 0.1 0.12 0.17 0.17 0.27 0.0082



www.cesti.cz

• Závěr
• byl stanoven časový průběh vyluhování jednotlivých PAU, jejichž

koncentrace jsou limitovány v Nařízení vlády č. 401/2015, z
monolitických vzorků znovuzískaných asfaltových směsí

• byl vyvinut postup odhadu koncentrací PAU ve vodách odtékajících
z komunikací s asfaltovým povrchem

• byla zkrácena doba vyluhování používaná v ČSN EN 15863 pro
dynamickou vyluhovací zkoušku monolitických odpadů z 64 dní na
32 dní

Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
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Environmentální požadavky pro využití
znovuzískaných asfaltových směsí v silničním
stavitelství
• Porovnání koncentrací výluhů a celkového obsahu PAU
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Děkuji vám za pozornost!
Kontaktní informace:

RNDr. Jiří Huzlík
jiri.huzlik@cdv.cz
+420 724 053 382

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

telefon: +420 549 649 374
email: cdv@cdv.cz

www.cdv.cz
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Nejzajímavější výsledky 
balíčku WP6: Bezpečnost,
spolehlivost, diagnostika 

konstrukcí
J. Stryk a kol. (CDV, v. v. i.)

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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Zaměření

• nové a progresivní diagnostické metody (NDT) 

• vážení vozidel za jízdy (WIM) 

• kontinuální monitorování objektů doprav. 
infrastruktury

• požáry v tunelech - scénáře úniku



www.cesti.cz

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
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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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Vybrané publikace 2019
• Janků M., Cikrle P., Grošek J. et al. Comparison of Infrared 

Thermography, Ground-Penetrating Radar and Ultrasonic Pulse 
Echo for Detecting Delaminations in Concrete 
Bridges. Construction and Building Materials, 2019, No. 225, p. 
1098-1111.

• Stryk J., Janků M. 2 chapters (IRT, GPR) in report: State of the 
Art in Monitoring Road Condition and Road/Vehicle Interaction, 
World Road Association (PIARC) report, 6 p., 2019.

• Pospíšil K., P. Lopour. Nedestruktivní metody pro diagnostiku 
staveb dopravní infrastruktury. Dopravní infrastruktura: sborník 
příspěvků, Litomyšl, 15. - 16. 5. 2019, s. 66-70.

• Kopřiva Č., Nekula L., Stryk J. Findings from the Accuracy 
Experiment of Devices Measuring Friction Coefficient of Road 
Surfaces in the Czech Republic, 2nd EPFW workshop, 23. 5. 
2019, France, Nantes, 21 s.

• Stryk J., Nekula L., Nekulová P. Měření protismykových 
vlastností povrchů vozovek v ČR a jeho význam. Silnice 
železnice, 2019, roč. 14, č. 4/2019, s. 38-42.
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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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Uplatnění NDT metod a jejich kombinací
při diagnostice dopravních staveb

Autor: Ing. Michal Janků, Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i., 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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Vybrané výstupy

• JANKŮ, Michal a Josef STRYK. Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní
infrastruktury: Certifikovaná metodika. https://www.cdv.cz/metodiky/

• STRYK, Josef a kol. Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a
georadaru.

• JANKŮ, Michal et al. Comparison of infrared thermography, ground-penetrating radar and
ultrasonic pulse echo for detecting delaminations in concrete bridges. Construction and
Building Materials. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.320 (Q1, 20. 11. 2019)
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Zkoumané metody
(použité přístroje)

• Infračervená termografie

• Ultrazvuk – metoda pulse
echo

• Georadar
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Zkušební těleso

• Betonový blok 1,0 x 1,0 x 0,22 m
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Infračervená termografie
(FLIR A615)
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Ultrazvuk – metoda pulse echo
(Proceq Pundil PL-200PE)
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Georadar
(GSSI / Hilti PS 1000 / Proceq GP8000)
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Měření na mostě – delaminace betonového
povrchu

• Termokamera

• Georadar
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Měření na mostě – georadar: kontrola polohy
výztuže a kabelových kanálků
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Měření na mostě – termokamera

• Delaminace: • Zatékání
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Měření na mostě – termokamera: detekce
delaminovaných povrchových vrstev
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Vhodnost jednotlivých metod

Termokamera Georadar Ultrazvuk

Delaminace povrchových vrstev ●
Detekce výztuže ●
Krytí výztuže ●
Lokalizace kabelových kanálků ● ●
Lokalizace dutin ● ●
Delaminace (hlubší) ●
Kontrola zainjektování ●
Zatékání (na povrchu) ●
Rychlost měření ●●● ●● ●
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Co dál?
…prohlídky mostů pomocí dronů
+ rychlost provádění prohlídky
+ nižší náklady ve srovnání

s pronájmem prohlížečky
+ omezení práce ve výškách
- vyšší pořizovací náklady
- nutnost povolování letů

na ÚCL
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Děkuji vám za pozornost!

Kontaktní informace:

Ing. Michal Janků
michal.janku@cdv.cz
+420 773 644 321
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