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PROJECT AIRTRITIA – TRANSPORT DATABASE 

Abstrakt 

Primárnou úlohou projektu AIRTRITIA je vytvorenie databázy údajov na medzinárodnej 

úrovni a vytvorenie nastroja pre efektívne riadenie kvality ovzdušia a návrhu stratégií na zlepšenie 

kvality ovzdušia a zníženia emisií z rôznych zdrojov na úrovni funkčných mestských oblastí (FUA) a 

celého regiónu TRITIA. Cestná doprava výrazne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia. Článok sa venuje 

postupne jednotlivým krokom prípravy databázy dopravných údajov z viacerých zdrojov, akými boli 

mestské, oblastné regionálne dopravné modely, údaje z celoštátnych sčítaní dopravy na Slovensku, 

Českej republike a Poľsku. 

Klíčová slova 

Dopravná intenzita, dopravný model, celoštátne sčítanie 

Abstract 

The primary task of the AIRTRITIA project is to create an international database of data and 

to create a tool for effective air quality management and to propose strategies for improving air 

quality and reducing emissions from various sources at the level of functional urban areas (FUAs) 

and the whole TRITIA region. Road transport significantly affects air quality. The article deals with 

the steps of the preparation of a database of transport data from several sources, such as urban, 

regional regional transport models, data from national censuses in Slovakia, the Czech Republic and 

Poland. 

Keywords 

Transport volume, transport model, national traffic count 

 

 1 ÚVOD 

Jedným z hlavných vstupov do environmentálneho modelu územia v projekte AIRTRITIA je 

generalizovaný dopravný model pre celé územie oblasti TRITIA – Žilinský kraj. Moravsko-Sliezsky 

kraj, Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo. Údaje o cestnej sieti je možné prevziať z národných 

modelov, ale je potrebné ich upraviť a zosúladiť súradnicové systémy jednotlivých krajín. Každá 

krajina má svoje špecifiká. Dopravný model pre riešený projekt bude spracovaný v programe PTV 

Visum. Program ponúka detailné sieťové spracovanie územia, obsiahle funkcie analýz a prezentácií, 

rozhranie ku GIS programu a programové moduly analýzy pôsobenia na životné prostredie. 

                                                                                                                                                                   
1  RNDr. Jan Bitta, Ph.D., LabGIS, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, Fakulta metalurgie a 

materiálového inženýrství, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 17.listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: 

(+420) 597 324 324, e-mail: jan.bitta@vsb.cz. 

2  Doc. Ing. Daniela Ďurčanská, CSc., Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, 

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, tel.: +421 41 513 5900, e-mail: daniela.durcanska@fstav.uniza.sk. 

3  Ing. Marek Drličiak, CSc., Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita, Univerzitná 

8215/1, 010 26  Žilina, tel.: +421 41 513 5912, e-mail: marek.drliciak@fstav.uniza.sk. 
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 2 RIEŠENÉ ÚZEMIE 

Podrobný dopravný model celého riešeného územia (SR: Žilinský samosprávny kraj, ČR: 

Moravsko-sliezsky kraj, PL: Sliezske vojvodstvo a Opolské vojvodstvo) je vytvorený importovaním 

dopravných modelov krajov a jednotlivých miest. Model zahŕňa v podrobnej mierke mestá Opava, 

Ostrava, Opole, Rybnik a Žilina. Opísané modely miest sú spracované na základe skutočného 

dopravného zaťaženia a prieskumov mobility. Dopravné modely zahŕňajú tiež rozvoj jednotlivých 

miest a vízie. Projektoví partneri spomenutých miest sú zodpovední za poskytovanie GIS súborov 

dopravných modelov.  

 2.1  Žilinský samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj sa nachádza na severozápade Slovenska a je tretím najväčším 

krajom Slovenskej republiky. Región susedí  s Českou republikou na západe a Poľskom na severe a 

tiež zdieľa hranice s ďalšími tromi slovenskými krajmi – Trenčianskym, Banskobystrickým a 

Prešovským. Kraj je rozdelený na päť regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 

11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, 

Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina).Základní font článku je Times New 

Roman. 

Tab.1: Základné ukazovatele ŽSK 

Rozloha: 6809 km2 Počet okresov: 11 

Počet obyvateľov: 690 778 (2016) Počet miest: 19 

Hustota zaľudnenia (na km2): 101.4 Počet obcí: 296 

 

2.2 Moravsko-sliezsky kraj 

Tretí najľudnatejší kraj (do roku 2009, prvý), tvoria ho výhradne bývalé okresy Ostrava, 

Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná a Bruntál. Moravskoslezská metropola je mesto Ostrava, 

v ktorom sa nachádza aj krajský úrad.  

Na juhu susedí so Zlínským krajom, na západe s Olomouckým krajom, na sever s polskými 

vojvodstvami Opolským a Slezským, na juhovýchode s Žilinským krajom na Slovensku. Na území 

kraja sa nachádzajú štyri euroregiony - Beskydy, Praděd, Slezsko a Těšínské Slezsko 

 

Tab.2: Základné ukazovatele Moravsko-sliezského kraje 

Počet obyvateľov (09/2015): 1 215 098 

Rozloha: 5 427 km2 

Počet obcí: 300 

 

2.3 Sliezske vojvodstvo 

Sliezske vojvodstvo (po poľsky: Województwo śląskie) je jedným zo 16 vojvodstiev Poľska. 

Nachádza sa v južnom Poľsku a hraničí s Opolským, Malopoľským, Lodžským a Svätokrížskym 

vojvodstvom, Českom a Slovenskom. 

 

2.4 Opolské vojvodstvo 

Leží na juhu Poľska v strednom Sliezsku. Susedí z Dolnosliezskym, Lodžským, Sliezskym a 

Veľkopoľským vojvodstvom a s Českom. 
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Tab.3: Základné ukazovatele Opolského a Slizského vojvodstva 
 

Sliezske vojvodstvo Opolské vojvodstv 

Rozloha 9413 km² 12 294 km² 

Počet obyvateľov 1 055 667 obyv. (2004) 4 642 942 obyv. (2009) 

Hustota 112 obyv./km² 392,87 obyv./km² 

 

2.5 Mestské modely 

Súčasťou projektu je environmentálna analýza hlavných mestských aglomerácií v detailnej 

mierke. Spracovanie lokálnych mestských modelov s funkčným dopytovým modelom nebolo 

predmetom projektu, a teda sa pristúpilo k integrácii dielčich modelov do jednotného celku. 

Základnou požiadavkou bola digitálna forma a aktuálnosť údajov. 

 

Tab.4: Dopravné modely mestských aglomerácii 

Dopravný model mesta Ostrava Dopravný model mesta Opava 

 

 

Mesto Opole – údaje z dopravného prieskumu Dopravný model mesta Rybnik 

 

 

Dopravný model mesta Žilina Dopravný model mesta Katowice 
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2.6 Územie v extraviláne 

Základným zdrojom pre určenie dopravného zaťaženia boli údaje z celoštátneho sčítania 

dopravy vo všetkých štátoch. Celoštátne sčítanie cestnej dopravy sa uskutočňuje ako súčasť 

celoeurópskeho sčítania cestnej dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Európskou 

hospodárskou komisiou pri Organizácii spojených národov v Ženeve a medzinárodnou organizáciou 

EUROSTAT v Bruseli. Celoštátne sčítanie dopravy sa uskutočňuje na území Slovenskej a Českej 

republiky od roku 1963, od roku 1980 pravidelne každých 5 rokov na všetkých úsekoch diaľnic, 

rýchlostných ciest, ciest I. a II. triedy a vybraných úsekoch ciest III. triedy. 

Rozsiahly celoštátny dopravný prieskum sa realizuje s cieľom: 

• získať údaje o intenzite dopravy na cestnej sieti, 

• získať podklady pre plánovaciu činnosť a usmernenie investičných zámerov, 

• získať podklady pre aktualizáciu prognózy vývoja dopravy 

 

Tab.4: Ukážka výstupov z CSD 

   

4. VÝSTUPY PRE ENVIRONMENTÁLNY MODEL 

 

Spojením cestnej siete v extraviláne a mestských modelov sa zjednotil súradnicový systém 

a vytvorila sa spoločná databáza nasledovných atribútov: 

 

Tab.5:Výstupné atribúty pre environmentálny model 

Osobné vozidlá [voz/24h] 

Ľahké nákladné vozidlá [voz/24h] 

Ťažké nákladné vozidlá [voz/24h] 

Autobusy [voz/24h] 

Rýchlosť [km/h] 
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Počet pruhov [-] 

Stupeň saturácie ä podľa TP 2019  

 

Celkový počet uzlov v modeli je 31193, medziuzlových úsekov je 74960, odbočení 208238 

a zón 915.  

Tab.6: Zobrazenie prvkov dopravného modelu 

   

Uzly Cestná sieť Mestské aglomerácie 

 3 ZÁVĚR 

Integrované strategické plánovanie pre zlepšenie kvality ovzdušia bude zahrnuté v spoločnej 

regionálnej stratégii, ako aj v príslušných stratégiách pre funkčné mestské oblastí. Tieto stratégie 

zohľadnia nielen lokálne vplyvy, ale aj regionálne a cezhraničné vplyvy. Následne individuálne 

stratégie pre 5 cieľových funkčných mestských oblastí v regióne TRITIA (Ostrava, Opava, Rybnik, 

Opole a Žilina) riešia špecifické problémy kvality ovzdušia. 

Žilinská univerzita integrovala údaje z modelov dopravy a prevádzky. Konečný dopravný 

model bude hlavným vstupom pre generalizovaný emisný model. 

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek byl realizován za finančního přispění AIR TRITIA Uniform approach to the air 

pollution management system for functional urban areas in Tritia region. The project is supported by 

the Interreg Central Europe Programme funded under the European Regional Development Fund. 
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Abstrakt 

Článek se zabývá vlivem územního plánování na dopravní zatížení měst a poukazuje na 

výhody tzv. města krátkých vzdáleností.  
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The article is focused to the impact of spatial planning to traffic demand – the problem of 

cities of short distances. 
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 1 ÚVOD 

Doprava v Brně je širokou veřejností velmi často pokládána za největší problém města a 

nejinak tomu je pravděpodobně i ve všech ostatních městech. Nespokojeni jsou jak uživatelé, protože 

cesta po městě není komfortní, tak občané sousedící s dopravními trasami, kteří jsou dopravou 

v jakékoli míře obtěžováni. Zapomenout není možno ani na ty, kteří dopravní problematiku vnímají 

jako součást životního přesvědčení. Kromě toho investiční a provozní náklady na dopravu čerpají 

nezanedbatelnou část veřejných i rodinných rozpočtů. Důležité je, že výše uvedené se zdaleka netýká 

dopravy automobilové, která je na jednu stranu často vnímána jako zosobnění všeho zla, na stranu 

druhou je každodenní samozřejmostí velké části populace. Silný odpor veřejnosti k výstavbě nových 

tramvajových tratí není doménou Brna, své by o tom jistě mohli říct například představitelé 

pořádajícího města této konference. 

 2 POPTÁVKA PO DOPRAVĚ  

Prvopočátkem dopravy a tedy i problémů z dopravy vyplývajících je poptávka po dopravě – 

bez ní by nebylo aut ani tramvají. Přes rozvoj komunikace na dálku (internet apod.) se nadále lidé 

chtějí přemisťovat, a to z celé řady důvodů. Nechceme-li přejít z úlohy dopravního inženýrství do 

oblasti inženýrství sociálního a regulovat tak mobilitu lidí, pak nezbývá než se zabývat, jak 

jednotlivce dopravit do cíle jejich cesty. Zásadní roli přitom hraje délka jejich cesty, a to ze dvou 

důvodů: 

• pro zatížení dopravní sítě jako celku je parametr dopravního výkonu [vozkm] nebo 

přepravního výkonu [osobkm] více vypovídající než parametr dopravního či přepravního objemu 

(počet cest, vozidel či přepravených osob), 

                                                           
1   Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ústav pozemních komunikací, Fakulta stavební Vysoké učení technické 

v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, e-mail: vsetecka.m@vutbr.cz. 

2   Ing. Martin Novák, Ústav pozemních komunikací, Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně, 

Veveří 95, 602 00 Brno, e-mail: novak.m@vutbr.cz. 
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• při kratších cestách je vyšší podíl méně náročných druhů dopravy (pěší, cyklisté) – do 

sousední ulice většina lidí půjde pěšky, kdežto na druhý konec města většina lidí 

pojede autem, případně MHD.  

Na základě Celostátního sčítání lidu, domů a bytů 2011 potvrdil Makovský [1], že výše 

uvedený předpoklad o vlivu délky cesty na volbu dopravního prostředku v Brně skutečně platí, a to 

alespoň pro pravidelně dojíždějící – nejvíce chodí pěšky obyvatelé v širším centru města, MHD 

nejvíce využíívají obyvatelé okolo širšího centra města a automobily nejvíce využívají obyvatelé 

okrajových částí. 

 

 

Obr.1: Dělba přepravní práce dle základních sídelních jednotek města Brna, z Celostátního sčítání 

lidu, domů a bytů 2011 vypočetl Makovský [1].Volbu mezi automobilem a MHD lze zdůvodnit nižší 

cestovní rychlostí MHD, která se více projeví na delší trase. Navíc delší trasa z podstaty vede 

z okrajové části města, kde je obecně řidší síť MHD (co se týče směru i intervalu), zatímco parkovací 

možnosti jsou na okraji města naopak obvykle lepší. 

Makovský [1] s pomocí statistického modelu také vypočetl, že nové území pro bytovou 

výstavbou získané přestavbou brněnského železničního uzlu sníží délku (a tím i dobu) dojížďky po 

Brně o 1,1 % oproti situaci, že by výstavba na stávající ploše železnic nebyla možná a musela by být 
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nahrazena výstavbou stejného objemu rovnoměrně rozloženou po stavebních plochách v celém městě 

Brně. Oproti tomu zhoršení MHD následkem posunu centrální železniční stanice, které bylo 

vyčísleno autory tohoto článku na základě čtyřstupňového dopravního modelu provedeného v rámci 

studie proveditelnosti železničního uzlu, činí pouze 0,2 %.  

 3 CHYTRÉ ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  

Délku (průměrné) cesty lze v dlouhodobé perspektivě zásadně ovlivnit územním plánováním, 

a to ve dvou hlediscích: 

• plošná velikost města, která je nepřímo úměrná hustotě zalidnění, 

• rozložení funkcí v rámci města. 

 Zvyšování hustoty města je kontroverzní, neboť stávající občané se pochopitelně obávají 

snížení komfortu spojenou s dostavbou nových objektů či přestavbou stávajících (parkování, ztráta 

zelených plácků, ztráta výhledu, památkové důvody apod.). Paradoxně častým argumentem je 

doprava, kdy noví obyvatelé pochopitelně dopravní systém přitíží. Obvyklým jevem je (dle 

zkušeností autorů) zablokování výstavby uvnitř města, zatímco potenciální kupci a budoucí obyvatelé 

jsou pak nuceni kupovat obydlí mimo město, odkud však ve výsledku budou zatěžovat dopravní síť 

města mnohem více, protože z desítky kilometrů vzdáleného bydliště budou do práce ve větší míře 

preferovat automobil.  

Omezení striktního dělení města na různé funkce tak, jak požadovala původní Athénská charta 

v dobách, vede rovněž ke zkrácení délky cesty – mnohofunkčnost území, tedy promísení bydlení, 

služeb a pracovních příležitostí, vede k vyšší pravděpodobnosti, že obyvatel najde cíl své cesty blíže 

svému bydlišti. Monofunkční území nejsou jen velké výrobní plochy či obrovská obchodní střediska , 

ale také například univerzitní kampusy, které sice na jednu stranu odstraní přejíždění mezi pracovišti, 

na druhou stranu koncentrují silný cíl cest do jedné lokality.  

 4 ZÁVĚR  

Dopravní problémy se vytvoří nebo vyřeší s územním plánem, a to nikoli, jak je rozšířen častý 

předpoklad, při hledání varianty trasování komunikace z X do Y, ale při rozložení obyvatel po území 

města. Teorie o městech krátkých vzdáleností samozřejmě často naráží na nesouhlas s novou 

výstavbou, ovšem pro ekologickou i ekonomickou dopravu je její následování nezbytné. Nyní lze 

bohužel konstatovat pouze, že čas ukáže, zda se princip tzv. města krátkých vzdáleností podaří v Brně 

udržet, nebo zda dojde k dalšímu rozvolňování zástavby uvnitř i mimo administrativní hranice města 

a následnému kolapsu dopravních sítí, jejichž zásadní posílení není z finančních, správních a 

majetkoprávních důvodů v dohledné době reálné. 
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Abstrakt 

Vlastnosti mastixové malty (směs filerických zrn kameniva a asfaltu) mohou významně 

spoluovlivňovat nejen reologické chování zpracovávané asfaltové směsi, ale i viskoelastické chování 

hutněných asfaltových vrstev včetně odolnosti proti tvorbě a šíření trhlin. Cílem této práce je 

zmapovat za pomoci dynamického smykového reometru základní reologické chování těchto 

mastixových materiálů a to především ve vztahu k petrografickému původu filerických zrn. 
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Abstract 

The properties of mastic mortar (a mixture of filler particles of aggregate and bitumen) can 

significantly influence the rheological behavior of the asphalt mixture and also the viscoelastic 

behavior of compacted asphalt layers including resistance to cracking. The aim of this work is to 

describe the basic rheological behavior of these mastic materials using a dynamic shear rheometer, 

especially in relation to the petrographic origin of the filler grains. 

Keywords 
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 1 ÚVOD 

Vlastnosti asfaltových směsí používaných do konstrukčních vrstev netuhých vozovek jsou 

určovány charakteristikami vstupních materiálů, eventuálních přísad a jejich vzájemným poměrem ve 

směsi. Při jejich výrobě se pojivová fáze mísí s frakcemi kameniva, které je pojivem obalováno. 

Důležitou součástí kameniva, která ve značné míře odpovídá za ztužení pojiva, je filer. Pod pojmem 

filer se míní materiál, který se podle definice uvedené v ČSN EN 13043 [1] vyznačuje převažujícím 

obsahem jemných částic o velikosti menší než 0,063 mm. Nutno podotknout, že 

z technologicko-výrobních důvodů jsou jemné/filerové částice zastoupeny určitým množstvím 

v každé frakci kameniva. Největší podíl tvoří logicky v drobném kamenivu 0/2 mm nebo směsi 

drobného kameniva 0/4 mm. Během průchodu sušícím bubnem obalovny jsou tato zrna z velké části 
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odloučena od původního vstupního materiálu (mimo částic pevně ulpívajících na povrchu větších zrn) 

a ve formě vratného fileru znovu separátně dávkována do asfaltové směsi.  

Filerický materiál je velice jemný a má ze všech frakcí kameniva největší měrný povrch, takže 

na sebe váže velké množství asfaltového pojiva, čímž v asfaltové směsi vzniká mastixová malta 

(směs fileru a asfaltového pojiva). Jedná se de facto o kompozitní materiál, který zásadním způsobem 

ovlivňuje vlastnosti asfaltových směsí – zejména jejich tuhost, únavové vlastnosti a odolnost proti 

tvorbě a šíření trhlin. 

Doposud byla pojivová složka asfaltových směsí studována víceméně samostatně a její 

interakce s jemnými částicemi byla zanedbávána. Hlavním důvodem byl nedostatek vhodných metod 

pro studium těchto kompozitních materiálů. Dostupné zkušební postupy byly založeny převážně na 

modifikaci upravených empirických metod (jako například zkouška Delta kroužek a kulička [2]). 

S nástupem moderních funkčních zkoušek se zvyšuje zájem o popis vlastností mastixů a analýzu 

vlivu spolupůsobení jeho dvou základních složek [3] na konečné vlastnosti asfaltové směsi. 

Používané funkční testy jsou většinou založeny na dynamické mechanické analýze (DMA), 

prováděné přístrojem označovaným jako dynamický smykový reometr (DSR). Tento přístroj dokáže 

provádět velmi citlivá reologická měření v různých konfiguracích a popsat viskoelastické vlastnosti 

materiálů v širokém teplotním rozmezí. 

Na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně probíhá výzkum zaměřený na 

studium mastixové malty. Projekt se zaměřuje na dva okruhy laboratorních prací – na jedné straně 

s využitím dostupných laboratorních zkoušek popsat vlastnosti frakcí drobného kameniva a to 

především s důrazem na jeho petrografický původ, na straně druhé propojit tyto poznatky 

s reologickými daty naměřenými na mastixových maltách obsahujících různé filery. Cílem je najít 

signální veličinu s dostatečně prediktivní silou, která dokáže odhadnout i výkonnost asfaltových 

směsí, které jsou z drobného kameniva/fileru daného druhu vyrobeny. Jádro projektu spočívá 

v analyzování reologického chování mastixové malty v dynamickém smykovém reometru.  

Tento rámcový základ projektu má konkrétní cíl s praktickým dopadem pro realizaci staveb. 

Bylo totiž zaznamenáno, že některé dobývací prostory/lomy generují kamenivo, které významnou 

měrou ovlivňuje reologické vlastnosti asfaltové směsi během procesu zhutňování (válcování) 

rozprostřené asfaltové směsi. V tomto případě je registrováno nestandardní chování asfaltové směsi 

pod běhouny válce [4]. Objevuje se tzv. těstovité válení/kulení. To znamená, že u rozprostřené 

asfaltové směsi není možno dostatečně zaklínit jednotlivá zrna směsi a zvýšit tak třením žádoucí 

deformační odpor hutněné vrstvy, jež by měl vést ke konsolidaci směsi a v konečné fázi k dosažení 

požadovaných cílových volumetrických parametrů hutněné asfaltové vrstvy. Zvyšování dodávané 

hutnící energie (větší počet pojezdů válce) je v těchto kritických případech naopak kontraproduktivní, 

směs je rozvalována a účinnost hutnění může naopak klesat. Velmi často se u těchto problematických 

směsí začnou podél běhounu válce tvořit trhliny, jež nejdou dodatečným hutněním úplně zcelit. Tyto 

projevy se vyskytují především v pozdější fázi hutnění, tedy ve fázi probíhající v teplotním oboru 

130 °C až 90 °C. Uvedené problémy mohou vést ke snížení míry zhutnění, což je jeden ze zásadních 

cílových parametrů sledovaných hutněných vrstev a velké množství publikací dokazuje, že zvýšená 

mezerovitost kompromituje trvanlivost vozovky [5], zvyšuje se termooxidační stárnutí pojiva 

a podobně.  

1.1.  Fylosilikáty  

Empiricky bylo zjištěno, že zdrojem nevhodného reologického chování jsou mnohdy frakce 

drobného kameniva 0/2 mm, popřípadě 0/4 mm a vratný filer. Často stačí ve výrobní technologii 

asfaltových směsí zaměnit pouze typ drobného kameniva nebo vratného fileru a směs dotovat pouze 

jemně mletou vápencovou moučkou. V takovém případě většinou problémy pokládky vymizí. 

Situace je komplikovaná i skutečností, že v některých případech se zmíněný fenomén projevuje náhle 

bez předchozího varování a stejně tak odeznívá. Z aktuálního stavu znalostí vyplývá, že obtíže jsou 

často připisovány přítomnosti fylosilikátových částic, které jsou během výroby drceného kameniva 

z matečné horniny uvolňovány a přecházejí do filerických podílů [3, 4, 6, 7, 8]. 
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Fylosilikáty jsou skupina minerálů, vyznačující se velmi dobrou bazální odlučitelností, což 

znamená, že snadno tvoří částice destičkového/šupinkového habitusu. Jejich tvar se významně 

odchyluje od geometrického tvaru koule, a proto se vyznačují i velkým měrným povrchem. Jedním 

z nejznámějších zástupců fylosilikátů jsou slídové minerály. Nejčastěji se lze setkat s dvěma druhy 

slídy – muskovit (dioktaedrická světlá slída) a biotit (trioktaedrická tmavá slída). Chemicky slídy 

patří mezi hlinitokřemičitanové sloučeniny a oba druhy se liší vnitřním uspořádáním svých 

základních stavebních oktaedrických jednotek. Jejich sumární vzorce mohou být proměnlivě závislé 

na lokální varietě minerálů. Jsou poměrně měkké, mají v kontrastu se sypnou hmotností překvapivě 

i vysokou objemovou hmotnost. Slídy jsou obsaženy v mnoha horninách, především v  metamorfních 

druzích. Například ve Švédsku je v důsledku geologické stavby Skandinávského poloostrova 

vnímána přítomnost slídy ve stavebním materiálu velmi intenzivně. Slídy jsou minerály, které se 

v hornině vyskytují rovnoměrně rozptýleně, ale současně mají tendenci tvořit i omezená lokální 

ložiska. Právě tato vlastnost může způsobovat nenadálé projevy problematického chování při 

pokládce.  

1.2.  Pravděpodobné mechanismy působení fylosilikátů na reologii asfaltové směsi 

Nutno zdůraznit, že přímé kauzální důkazy spojující reologické chování s výskytem slídových 

minerálů v hornině nebyly doposud předloženy a spíše se jedná o empirická pozorování. Existuje 

několik prací, popisujících vliv slídy na vlastnosti asfaltových směsí, ale tyto práce se zabývají 

především projevy slídy na pevnostní charakteristiky asfaltových směsí, ovlivněním adheze 

asfaltového pojiva ke kamenivu a snížení citlivosti na vodu [6, 7, 8] a podobně. Přítomnost slídy ve 

vyšších koncentracích se dá prokázat některými zkouškami posuzujícími kvalitu jemných částic 

[9, 10]. 

 

Obr. 1: Silný povlak tabulkovitých zrn biotitu na zrnu kameniva, elektronový mikroskop, sekundární 

elektrony, převzato z [4] 

Právě nastíněný problém patří k úkolům, které se vyznačují vysokou komplexností, a jeho 

řešení není zcela triviální. V literatuře otázka vlivu slídy na reologii nebyla doposud zpracována, byť 

eventuální úspěšné řešení by mělo značný dopad na kvalitu asfaltových vozovek a ekonomiku 

stavebních firem.  

Nejčastější zmínky se vztahují k destičkovému tvaru jemných částic, které obalují jednotlivá 

zrna kameniva větších frakcí a zabraňují tak jejich dokonalému obalení asfaltovým pojivem, což je 

vidět na Obr. 1. Vzniká tak zeslabené fázové rozhraní, na kterém se asfaltová směs při mechanickém 
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zatížení smykově deformuje [4]. Tento mechanismus předurčuje nedokonalé míchání a pevné 

ulpívání částeček slídy na povrchu větších zrn kameniva. Přitom frikční síly, které způsobují otěr 

kameniva, jsou během míchání značné. Protiopatřením by v takovém případě mělo být prodloužení 

doby míchání, což nebylo zatím nikdy potvrzeno. Mechanismus nevysvětluje ani prohlubující se 

problémy s hutněním spíše při nižších teplotách v rozmezí 130 °C až 90 °C. Asfaltová směs se sice 

při hutnění trhá, ale zároveň vytváří často před válcem masivní vlny, které směs stlačují a uvádějí do 

pohybu mimo přirozený dosah běhounu hutnícího válce. V některých případech se jedná i o metrové 

vzdálenosti. To by patrně naznačovalo vzájemné spolupůsobení a přenos pohybového impulzu, 

začne-li se zvyšovat podíl elastické složky v chování materiálů. 

Z výše uvedeného vyplývá, že přesná příčina vzniku a mechanismu problémového 

reologického chování některých druhů drobného kameniva a fileru není dostatečně zodpovězena. 

Přesto nalezení odpovědi na tuto otázku je klíčové pro odstranění problému se zpracovatelností 

asfaltových směsí s některými druhy kameniva a jeho technologické kontroly. 

1.3. Cíl příspěvku  

Cílem příspěvku je představit oblast výzkumu, které není v dostupné literatuře doposud 

věnována dostatečná pozornost. Jedná se o popis vlastností mastixové malty. Dalším záměrem je 

naznačení vztahu mezi petrografií kameniva a výsledky vybraných laboratorních zkoušek. Přitom 

jsou demonstrovány přednosti DSR pro hodnocení vlastností mastixu. Snahou je vytipovat 

laboratorní zkoušky, pomocí kterých by bylo možné odhalit problematické chování některých typů 

kameniva při zpracování z nich vyrobených asfaltových směsí. 

 2 POUŽITÉ MATERIÁLY 

Do základního zkušebního souboru bylo zahrnuto celkem 14 filerů získaných z různých 

zdrojů, z nichž některé vykazují nestandardní chování při hutnění vrstvy asfaltové směsi, která toto 

kamenivo obsahuje. Za účelem detailní petrografické identifikace bylo stanoveno složení těchto 

hornin pomocí metody PXRD (prášková RTG difrakční analýza) a konfirmováno optickou 

polarizační mikroskopií. K tomu byly přiřazeny referenční slídové filerické vzorky muskovitu 

a biotitu. Složení referenčních slídových materiálů je uvedeno v tabulce 1. Z tabulky je zřejmé, že 

vzorek kameniva označený jako „Biotit 1“ dosahuje vyšší koncentrace biotitu než vzorek „Biotit 2“. 

Tab.1: Petrografické složení referenčních slídových minerálů 

Minerál / označení 

vzorku [%] 
Biotit Muskovit Chlorit Křemen Plagioklasy 

Alkalické 

živce 
Amfibol 

Muskovit - 100 - - - - - 

Biotit 1 60,8 - 14,9 7,2 13,4 0,9 2,7 

Biotit 2 53,0 - 10,6 16,6 14,6 0,6 4,6 

Jako pojivová báze mastixů byly použity nemodifikované silniční asfalty 70/100 a 50/70, 

přičemž jejich laboratorní příprava se řídila postupem uvedeným v  kapitole 7 normy ČSN EN 

13179-1 [2]. V případě koncentračních řad byly zvoleny koncentrační body 6,25 %vol, 12,5 %vol, 

25 %vol, 37,5 %vol, 50 %vol fileru v asfaltovém pojivu (tzn. objemové množství fileru k celkovému 

objemu vzorku mastixu). 

 3 VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

 3.1 Vlastnosti filerů 

Filery referenčních materiálů a filery získané vysítováním ze směsi drobného kameniva frakce 

0/4 mm (z různých lomů) byly podrobeny vybraným dostupným zkouškám. Laserová 

granulometrická identifikace distribuce velikostí zrn ukázala, že filery jsou víceméně 

granulometricky podobné. Identifikací slídových materiálů pomocí zkoušek hodnotících kvalitu 

jemných částic bylo zjištěno, že na rozdíl od zkoušky ekvivalentu písku [9] je zkouška methylenovou 
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modří [10] schopna zachytit především vyšší koncentrace slídy, což je v souladu s informacemi 

uvedenými v literatuře [13]. Pro popis vlastností filerických materiálů se nejlépe osvědčila zkouška 

stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru – tzv. Rigdenova mezerovitost [11], zkouška delta 

kroužek a kulička [2] a překvapivě i stanovení mezerovitosti nezhutněného materiálu metodou 

založenou na konceptu americké normy AASHTO T 304 [12] (platí pouze pro řezy frakce 0/4 mm 

nad 0,063 mm, pro řezy jemných částic pod 0,063 mm již není zaručeno volné propadávání 

zkoušeného vzorku násypkou zkušebního zařízení). Tyto metody dokáží diferencovat jednotlivé 

filery a mezi nimi navájem existuje korelace. 

Výsledky těchto metod ukazují, že různé filerické vzorky se v dané volumetrické koncentraci 

podle očekávání liší svojí schopností ztužovat asfaltové pojivo. Vyšší Rigdenova mezerovitost, vyšší 

hodnota zkoušky delta kroužek a kulička nebo mezerovitost volně sypaného materiálu vedou 

k vyššímu ztužení, což je patrné z Obr. 2 a 3. 

 

Obr. 2: Vztah mezi hodnotami Rigdenovy mezerovitosti suchého zhutněného fileru a mezerovitostí 

volně sypaného materiálu řezu <0,125-0,250 mm> 

 

Obr. 3: Vztah mezi hodnotami Rigdenovy mezerovitosti suchého zhutněného fileru a hodnotou delta 

kroužek a kulička filerového řezu/frakce <0,000-0,063 mm> 

Analýza výsledků poukázala na dva stále se opakující jevy. V řadě závislostí získaných 

z různých zkoušek dochází k rozpadu hodnot na dvě řady nebo seskupování výsledků do dvou nebo 
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tří skupin (viz Obr. 2 a 3). Tento fenomén je překvapivý, zejména pokud uvážíme, že zatím není 

zřejmý systém, podle kterého toto seskupování probíhá. Důvodem může být granulometrická 

podmíněnost, kdy i malá změna granulometrie vyvolává posun výsledků, protože toto štěpení hodnot 

je často vidět na souvztažnosti hodnot preparovaného řezu <0,000-0,063 mm> a <0,063-0,125 mm>. 

Dalším možným vysvětlením je vliv vzdušné vlhkosti během manipulace se vzorkem během 

zkoušky, která především u filerové frakce může být zásadní a měnit povrchové vlastnosti částic 

(všechny vzorky byly vysušeny při teplotě 110 °C až 115 °C a po dobu zkoušení uchovávány 

v exsikátoru).  

Druhým prvkem, který je nápadný a prochází výsledky většiny zkoušek, je rozpor mezi 

chováním referenčních materiálů připravených ze slídových ložisek nebo čisté slídy a filerických 

frakcí/řezů preparovaných z horniny komerčně používaných lomů. Tato skutečnost signifikantně 

naznačuje komplexitu a složitost řešení problému. 

 

Obr. 4: Koncentrační řady – závislost Rigdenovy mezerovitosti suchého zhutněného fileru na 

volumetrickém zlomku referenčního materiálu („Muskovit“, „Biotit 1“ a „Biotit 2“) ve fileru 

řezu/frakce <0,000-0,063 mm>, množství fileru v mastixu 37,5 %vol   

Z výchozích filerických referenčních materiálů „Muskovit“, „Biotit 1“ a „Biotit 2“ o vysokém 

obsahu slídy (viz tabulka 1) byly připraveny ředěním filerickou frakcí/řezem jemně mletého vápence 

tři sady filerů s přesně definovaným poměrem referenčního materiálu a přídavného vápence 

použitého pro přípravu mastixů.  

Jako demonstrační příklad změn vlastností mastixů obsahujících právě 37,5 %vol minerálního 

materiálu na bázi jednotlivých členů takto připravených filerových řad je možno uvést zkoušku pro 

zjištění Rigdenovy mezerovitosti. Na Obr. 4 je vidět průběh hodnot Rigdenovy mezerovitosti na 

objemovém zlomku referenčních materiálů (tzn. podíl objemu referenčního materiálu („Muskovit“, 

„Biotit 1“ a „Biotit 2“) k objemu vápencového fileru) pro jednotlivé členy přidaného referenčního 

vzorku. Celkový pohled na uvedené závislosti dostane nový impuls v okamžiku, kdy si stejným 

způsobem vyneseme do grafu hodnoty ve vztahu ke skutečné koncentraci slídových minerálu těchto 

řad (Obr. 5). Kvůli zjednodušení výpočtu byl zvolen pouze hmotnostní zlomek, protože rozdíly vůči 

volumetrickým hodnotám nejsou příliš velké. Dostáváme sjednocenou řídící křivku s polynomickou 

závislostí, která naznačuje, že při vyšších koncentracích slídy dochází k vzájemnému ovlivňování či 

aglomeraci zrn (lineární závislost ovšem rovněž dosahuje značně vysokého koeficientu determinace, 

R2 = 0,98). 
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Obr. 5: Koncentrační řady – vztah mezi hodnotami Rigdenovy mezerovitosti suchého zhutněného 

fileru a hmotnostním zlomkem obsahu slídy, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

Ovšem v případě, že zjišťujeme závislost hodnoty Rigdenovy mezerovitosti na množství 

fylosilikátů v běžně dostupných horninách, dostáváme jednak zřetelný rozpad hodnot na dvě skupiny 

a jednak tvrzení, že u těchto materiálů Rigdenova mezerovitost s rostoucím množstvím slídy spíše 

klesá, což je patrné z obr. 6. Závislost je tedy překvapivě zcela opačná než v případě referenčních 

koncentračních řad, které byly připraveny mísením slídových minerálů s vápencovým filerem 

v laboratoři. Analogickou distribuci hodnot je možné pozorovat při studiu ztužujících vlastností fileru 

metodou zkoušky delta kroužek a kulička. V tomto případě je reverzní závislost u běžných hornin 

zřejmá nejenom na celkovém obsahu fylosilikátů, ale už i pro skutečný obsah samotných slíd 

(biotitu), což je patrné z obr. 7.  

 

Obr. 6: Vztah mezi hodnotami Rigdenovy mezerovitosti suchého zhutněného fileru extrahovaného 

z frakce 0/4mm komerčních lomů a hmotnostním zlomkem celkového obsahu fylosilikátů v těchto 

horninách, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 
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Obr. 7: Vztah mezi hodnotami zkoušky delta kroužek a kulička fileru extrahovaného z frakce 0/4mm 

komerčních lomů a hmotnostním zlomkem obsahu slídy v těchto horninách, řez/frakce 

<0,000-0,063 mm> 

Uvedené skutečnosti mohou vést k prvotnímu závěru, že slída není rozhodující prvek 

vyvolávající potíže při hutnění. Ovšem kamenivo z horniny, jejíž frakce 0/4 mm vždy spolehlivě 

zapříčiňuje potíže při hutnění asfaltových směsí, má obsah fylosilikátových minerálů téměř 30 % 

a přesto patří mastixy na bázi její filerové frakce překvapivě k nejpoddajnějším a nejméně ztužujícím. 

 3.2 Vlastnosti mastixů 

Pro studium vlastností mastixů lze s výhodou využít moderní funkční zkoušky, zavedené pro 

oblast asfaltových pojiv programem SHRP. Pilířem popisu funkčních reologických vlastností je 

dynamický smykový reometr (DSR), který umožňuje provádět dynamickou mechanickou analýzu 

(DMA) viskoelastických vlastností materiálů, tedy diferencovat projevy elastických a viskozitních 

vlastnosti zkoumaného vzorku. U klasických empirických zkoušek dokážeme popsat jen jakousi 

obalovou křivku výsledných reologických projevů. To je například jeden z důvodů, proč zkouška 

bodu měknutí (kroužek a kulička) v oblasti modifikovaných pojiv částečně ztrácí svoji informační 

hodnotu. Pro studium mastixů, tedy kompozitních systémů asfaltové pojivo + filer obdobného typu, 

jako jsou asfaltová pojiva, je možné převzít rovněž tyto moderní funkční zkoušky.  

Existují dvě základní konfigurace testů na dynamickém smykovém reometru. Oscilační 

uspořádání zkoušky poskytuje informace o tuhosti materiálu, reprezentované komplexním smykovým 

modulem G* a jeho rozložení na akumulační (elastickou složku) a ztrátový modul (viskozitní složku), 

jejichž poměry je možné vyjádřit fázovým úhlem δ [14]. Krípové zkoušky jsou zastoupeny především 

metodikou zkoušky MSCR [15], která klasifikuje informace o dotvarování a pružné odezvě vzorku 

po jeho odtížení a jejím průběhu při cyklickém zatěžování, tj. odolnost vůči deformaci asfaltového 

pojiva (případně mastixu). Nositeli informací jsou v tomto případě veličiny nevratné smykové 

poddajnosti Jnr, která uvádí do vztahu aplikované napětí a vyvolané přetvoření (proto nižší hodnota Jnr 

znamená vyšší tuhost a menší deformabilitu materiálu) a procentuální zotavení %R, jež vyjadřuje 

míru elastické odezvy. Tyto základní zkušební postupy umožňují třídit mastixy obsahující různé 

druhy filerů a to z pohledu jejich ztužujících schopností ve směsi s asfaltovým pojivem. Základní 

veličiny oscilačních a krípových zkoušek zjištěné v DSR jsou v korelaci s hodnotami veličin 

získanými zkouškami prováděnými na samotném fileru, což je patrné z Obr. 8 pro oscilační a Obr. 9 

pro krípové zkoušky. To naznačuje, že pro základní operační kontrolu vlastností drobného kameniva 

je možné použít dosavadní zavedené testy (Rigdenova mezerovitost suchého zhutněného fileru, delta 

kroužek a kulička atd.). 
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Obr. 8: Vztah mezi hodnotami Rigdenovy mezerovitosti suchého zhutněného fileru a komplexním 

smykovým modulem G* @ 60 °C petrograficky různých vzorků fileru, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

 

Obr. 9: Vztah mezi hodnotami zkoušky delta kroužek a kulička a nevratné smykové poddajnosti Jnr 

@ 60 °C pro napětí 6,4 kPa petrograficky různých vzorků fileru, řez/frakce <0,000-0,063 mm>  

Testy prováděné pomocí DSR jsou velice citlivé a dobře reprodukovatelné. Na Obr. 10 jsou 

zaznamenány výsledky dvou koncentračních řad mastixu (tzn. byly použity dva různé druhy fileru) 

s variujícím množstvím fileru dávkovaného volumetricky v konstantních poměrech 6,25 %, 12,5 %, 

25 %, 37,5 % a 50 %. Nápadná je velice těsná korelace mezi komplexním smykovým modulem 

a koncentračními body proložených polynomů.  
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Obr. 10: Koncentrační řady – průběh hodnot komplexních smykových modulů G* v závislosti na 

volumetrické koncentraci fileru v mastixové maltě, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

DSR lze tedy využít k hodnocení ztužujících vlastností fileru a klasifikaci jednotlivých členů 

skupiny mastixů. Jako názorný příklad jejich různé odezvy vůči zatížení může posloužit záznam 

kumulativního smykového přetvoření (polohy horní měřící geometrie DSR) v průběhu tří napěťových 

sekvencí zkoušky MSCR (0,1 kPa, 3,2 kPa a navíc přidaná úroveň 6,4 kPa), ze kterého je možné 

vypočítat hodnotu nevratné smykové poddajnosti Jnr. Vzorky mastixu, obsahující 37,5 %vol různých 

filerů, jsou srovnány s deformační charakteristikou silničního asfaltu 70/100, který byl použit pro 

výrobu mastixů (v Obr. 11 černá křivka vlevo). Je vidět, že rozdíly mezi čistým asfaltovým pojivem 

a různými mastixy jsou značné. Rovněž výsledné průběhy smykového přetvoření různých mastixů 

jsou vzájemně značně odlišné. Většinou bylo v případě koncentračních řad možné vysledovat nižší 

kumulativní přetvoření u mastixů obsahujících filer s vyšším obsahem slídy (na Obr. 11 průběhy při 

spodním okraji grafu) a vyšší kumulativní přetvoření v případě mastixů obsahujících vápencový filer. 

Tomu odpovídají výsledky průměrného procentuálního zotavení %R, uvedené pro několik vybraných 

mastixů na Obr. 12. 

 

Obr. 11: Deformační charakteristiky mastixů – sekvenční časový průběh smykového přetvoření 

zkoušky MSCR @ 60 °C při smykovém napětí 3,2 kPa a 6,4 kPa, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

Mastixy, obsahující filery s vysokým podílem slídy, dosahují zvýšenou schopnost navracet se 

(elasticita) především při malém napětí (0,1 kPa). Veličina průměrného procentuálního zotavení %R 
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po zatížení je výrazně vyšší pro slídové minerály nebo kameniva, u kterých se objevuje nestandardní 

chování, což je patrné z Obr. 12. Nejnižší hodnoty %R většinou dosahovaly mastixy obsahující 

vápencová kameniva a mezi tyto hodnoty se zařadily hodnoty %R mastixů obsahujících ostatní běžná 

kameniva (v Obr. 12 zakresleno šedě). Přesto ani toto vysvětlení v kontextu chování jednotlivých 

mastixů není dostatečné, protože neplatí obecně pro všechny filery s obsahem slídy. V úvahu je 

možné brát i aglomeraci destičkových formací s výhradou nedostatečné dispergace nebo prahovou 

koncentraci, při jejímž překročení teprve začnou nastávat uvedené jevy. 

 

Obr. 12 Hodnoty průměrného procentuálního zotavení %R ze zkoušky MSCR pro mastixovou řadu 

obsahující 37,5 %vol fileru s pojivem 70/100 

 

Obr. 13: Závislost komplexního smykového modulu G* a fázového úhlu různých mastixů, @ 60 °C, 

řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

Obdobný obraz je možné získat oscilačním měřením v DSR. Hodnotícím kritériem je v tomto 

případě komplexní smykový modul G* stanovený při teplotě 60 °C a frekvenci oscilace 1,59 Hz. 

Informace jsou lépe vyjádřeny, pokud se zkombinuje komplexní smykový modul s hodnotou 
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fázového úhlu (viz Obr. 13). Další závislosti jednotlivých parametrů jsou uvedeny v následujících 

Obr. 14, 15 a 16, které opět potvrzují provázanost jednotlivých veličin mezi sebou.  

 

Obr. 14: Závislost komplexního smykového modulu G* a nevratné smykové poddajnosti 

Jnr,6,4 @ 60 °C, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

 

Obr. 15: Závislosti fázového úhlu a průměrného procentuálního zotavení %R6,4 @ 60 °C, řez/frakce 

<0,000-0,063 mm> 
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Obr. 16: Závislosti nevratné smykové poddajnosti Jnr,6,4 @ 60 °C a průměrného procentuálního 

zotavení %R6,4 @ 60 °C, řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

Z porovnání výsledku testů prováděných na dynamickém smykovém reometru vyplývají 

obdobné skutečnosti jako z výsledků empirických zkoušek filerových materiálů. Petrografický původ 

při přibližně stejné zrnitosti předurčuje ztužující účinek fileru. V porovnání na jednom konci škály 

stojí jemně mletá vápencová moučka, která ztužuje asfaltové pojivo nejméně a na druhém konci 

referenční materiál „Biotit 1“ s vysokým obsahem fylosilikátů. Poměr ztužení mezi oběma těmito 

materiály je v klasické zkoušce delta kroužek a kulička 3,6násobný, pro oscilační komplexní 

smykový modul G* 6,76násobný a pro parametry zkoušky MSCR 5,59násobný. Ostatní filerové 

materiály, pocházející z různých petrografických zdrojů, se nacházejí mezi těmito krajními body. Tím 

je naznačeno, že jednotlivé citlivosti a hodnotící škály zkušebních metod se mohou vzájemně 

relativně odlišovat. Jedním z důvodů mohou být různé okrajové podmínky jednotlivých zkoušek. 

U oscilačních zkoušek prováděných v DSR se přetvoření nacházejí v rámci lineárně viskoelastické 

oblasti, kdežto pro ostatní zkoušky již tento předpoklad neplatí.  

Dá se předpokládat, že působení jemných částic ve fileru není řízeno pouze granulometricky, 

popřípadě měrným povrchem částic, ale i povrchovou interakcí pojiva a fileru, jednotlivých částic 

navzájem atd. Z toho důvodu bude mít například vápenný hydrát jako filer jeden z nejvyšších 

ztužovacích účinků (měřeno zkouškou delta kroužek a kulička) [16]. V tomto směru představuje 

použití funkčních reologických zkoušek přidanou informační hodnotu, protože umožňuje získat 

dodatečné informace o vnitřní struktuře materiálu, které u jiných zkoušek jsou nedosažitelné.  

Na Obr. 17 a 18 jsou zachyceny závislosti komplexního smykového modulu G* a fázového 

úhlu (Blackovy diagramy) pro tři členy koncentrační řady mastixu obsahujícího referenční materiál 

„Biotit 2“. Tento referenční materiál je v mastixech obsažen v objemových koncentracích 50 %, 

37,5 % a 25 %. Každý obrázek reprezentuje mastix se stejným filerem, ale rozdílným zdrojem 

použitého silničního asfaltu 50/70, odrážející se v odlišné disperzní stabilitě, která je vyjádřena 

hodnotou flokulačního toluenového indexu (FTI). Čím vyšší dosahuje asfaltové pojivo hodnoty FTI, 

tím má vyšší disperzní stabilitu [17, 18]. 

V tomto případě byla oscilační zkouška provedena při teplotě 60 °C a frekvenci 10 Hz až 

0,1 Hz. Je vidět, že při vyšších koncentracích fileru se mění tvar závislosti fázového úhlu, který 

nejprve při klesající frekvenci roste, ale v určitém bodě začne opět klesat. To je známka, že dochází 

k zvyšující se interakci filerových částic mezi sebou a pojivovou fází a stoupá elastická složka 

materiálu. V nižších koncentračních bodech (tzn. nižší podíl fileru „Biotit 2“ v mastixu) toto chování 

není pozorováno, protože s klesající frekvencí fázový úhel neustále roste.  
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Obr. 17: Vztah mezi komplexním smykovým modulem G* a fázovým úhlem @ 60 °C pro různé 

mastixové koncentrační body, pojivo s FTI = 1,2; řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

 

Obr. 18: Vztah mezi komplexním smykovým modulem G* a fázovým úhlem @ 60 °C pro různé 

mastixové koncentrační body, pojivo s FTI = 2,7; řez/frakce <0,000-0,063 mm> 

Při porovnání obou silničních asfaltů 50/70 nastává u silničního asfaltu s vyšší hodnotou FTI 

tento efekt již v objemové koncentraci 37,5 %. Viditelné je to i na hodnotách komplexního 

smykového modulu G*, které do koncentrace 37,5 % jsou menší než u druhé řady, ale právě v tomto 

bodě dochází ke křížení hodnot, což je odrazem vzájemného ovlivňování jednotlivých komponent 

mastixu (viz Obr. 19). Z výše uvedeného je zřejmé, že charakter asfaltového pojiva rovněž rozhoduje 

o chování mastixu. Právě s využitím možností, které poskytuje dynamický smykový reometr, je 

možno tyto jevy s výhodou studovat. 
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Obr. 19: Komplexní smykový modul G* @ 60 °C pro různé mastixové koncentrační řady; řez/frakce 

<0,000-0,063 mm> 

 4 ZÁVĚR 

Příspěvek je zaměřen na problematiku hodnocení vlastností mastixových materiálů (asfaltové 

pojivo smísené s minerálním filerem), což je oblast, které doposud není v dostupné odborné literatuře 

věnována dostatečná pozornost. V příspěvku jsou pomocí dynamického smykového reometru 

hodnoceny vlastnosti mastixů, které byly vyrobeny smísením silničního asfaltu s různými druhy 

filerů. Dále jsou hodnoceny vlastnosti těchto filerů pomocí empirických zkoušek (Rigdenova 

mezerovitost suchého zhutněného fileru, zkouška delta kroužek a kulička) se snahou propojit tyto 

výsledky s petrografickou skladbou jednotlivých filerů, která byla stanovena práškovou RTG 

difrakční analýzou. Pozornost byla věnována zejména vlivu přítomnosti slídy na vlastnosti filerů 

a mastixů. Z výsledků je patrné, že pro hodnocení vlastností těchto materiálů je možné s výhodou 

použít dynamický smykový reometr ať už v oscilačním nebo krípovém režimu. 
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 1 ÚVOD 

Článek krátce popisuje technologie společnosti BASF komplexními systémy v oblasti sanací 

betonových konstrukcí, mostů a jiných inženýrských staveb ve vztahu k ČSN EN 1504/část 1-10 a 

navazujících TP a TKP, kdy evropská norma ČSN EN 1504 Výrobky a systémy pro opravu a ochranu 

betonových konstrukcí zahrnuje všechna hlediska v celém procesu oprav betonových konstrukcí 

včetně systémů pro ochranu povrchu betonu (včetně zákl. izolačních úprav). Článek představuje 

vybrané materiály a technologie BASF splňující požadavky normy na funkční vlastnosti materiálů a 

příklady aplikace těchto hmot, včetně ostatních systémů ve vztahu k sanaci betonu, zálivek a 

vlastních povrchových úprav konstrukcí, a také způsoby hydroizolací těchto ŽB konstrukcí 

v dopravním stavitelství. 

 

Divize společnosti BASF, tj. divize Master Builders Solutions zahrnuje spolehlivé produkty a 

osvědčené technologie pro izolace betonových konstrukcí. Tyto produktové systémy jsou speciálně 

navržené tak, aby na sebe vzájemně spolupůsobily a aby se jejich vlastnosti doplňovaly. Naše řešení 

dokonce zahrnuje speciálně vyškolené a zkušené realizační firmy, které zajistí spolehlivé provedení 

vašich projektů hydroizolace a ochranných systémy žb konstrukcí. 

V minulosti byly hydroizolační systémy přejímány z německých předpisů ZTV-BEL-B pro 

ochranu železobetonových konstrukcí, v současnosti jsou řešeny dle ČSN 736242 a dle revize TKP 

31 pojednávající uceleně o celém procesu ochrany a oprav železobetonových konstrukcí. 

Charakteristickým příkladem těchto speciálních tekutých izolací to jsou systémy na bázi strojně 

stříkané hydroizolační membrány na bázi polyuretanu či polyurey. event.na bázi cementoakrylátu, a 

dále také bitumenu pro spodní stavby žb. konstrukcí. 
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Další ukázku představuje vzorově publikovaný obrázek, který se uvádí vždy uprostřed strany. 

Jeho popis se uvádí vždy pod obrázkem. 

 2 ČSN EN 1504 – ZÁKLADNÍ NORMA V OBLASTI SANACÍ A 

POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

Evropská norma EN 1504 Výrobky a systémy pro opravu a ochranu betonových konstrukcí 

zahrnuje všechna hlediska v celém procesu oprav betonových konstrukcí a je členěna celkem do 10 

částí, kdy v části 2 jsou i systémy pro ochranu povrchu včetně spec. hydroizolací. (viz. tab. 1) 

Tab. 1  

EN 1504 – 1 Popisuje termíny a definice použité v normě 

EN 1504 – 2 Systémy pro ochranu povrchu betonu (zásady 1, 2, 5, 6 a 8) 

EN 1504 – 3 Opravy se statickou funkcí a opravy bez statické funkce (zásady 3, 4 a 7) 

EN 1504 – 4 Poskytuje specifikace pro staticky nosné spojování (zásada 4) 

EN 1504 – 5 Poskytuje specifikaci pro injektáž betonu (zásady 1 a 4) 

EN 1504 – 6 Poskytuje specifikaci pro kotvení výztužných ocelových prutů (zásada 4) 

EN 1504 – 7 Poskytuje specifikaci pro ochranu výztuže proti korozi (zásady 7 a 11) 

EN 1504 – 8 Popisuje řízení kvality a hodnocení shody pro výrobce 

EN 1504 – 9 Popisuje obecné zásady pro použití výrobku a systémů na opravu a ochranu betonu 

EN 1504 – 10 Poskytuje specifikace pro použití výrobků a systémů a kontrolu kvality provedení 

 

  3   SYSTÉMY PRO OCHRANU POVRCHU BETONU PODLE EN 1504-2 

Systémy jsou použity jako metody pro "zásady" uvedené v EN 1504-9: Ochrana proti vnikání 

(1), regulace vlhkosti (2), fyzikální odolnost/zlepšení povrchu (5), chemická odolnost (6), zvýšení 

odporu omezením obsahu vlhkosti (8). V praxi to znamená použití nátěrů, nátěrových systémů, 

izolačních membrán a stříkaných izolací pro povrchové úpravy betonu včetně říms, chodníků  

a pochozích mostovek (v rámci společnosti BASF jsou to nátěry a stěrky v systémech PCI / 

MBS a speciální izolační technologie včetně systémů Masterseal Traffic v systémech MBS). 

 

 3.1 Požadavky na systémy pro povrchovou ochranu – EN 1504-2  

Systémy povrchové ochrany jsou použity jako „metody“ pro následující „zásady“ uváděné 

v ČSN EN 1504-9. 

Materiály vhodné pro použití při jednotlivých zásadách opravy mají definovány požadavky na 

funkční vlastnosti a zároveň jsou normou předepsány zkušební metody k tomu určené podle typu a 

použití ochranného systému.  

Jednotlivé ochranné systémy MBS / PCI na základě příslušné metody opravy ukazují 

následující tabulky 3A až 3E: 
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Tab. 2a: Ochrana proti vnikání 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 1 

Ochrana proti 

vnikání  

Omezuje nebo 

zabraňuje 

průniku 

škodlivých 

činitelů (např. 

vody, jiných 

kapalin, páry, 

plynů 

chemikálií a 

biologických 

látek) 

1.1 Hydrofobní impregnace  MasterProtect H303/H1100 

1.2 Impregnace 

Aplikace tekutých výrobků, 

které pronikají do betonu a 

ucpávají systém pórů 

 MasterSeal 501 

 

1.3 Povrchové úpravy 

s nebo bez schopnosti 

překrývat trhliny 

MasterProtect 320, 

MasterProtect 330EL, 

MasterSeal M336, 

MasterSeal P385, 

MasterSeal M338 

 

1.4 Místní bandážování trhlin MasterFlex 3000 

1.5 Výplň trhlin  

Injektážní materiály – řada PCI 

Apogel® a řada MasterInjekt / 

MasterRoc 

1.6 Přeměna trhlin na spáry 
MasterSeal NP474,  

PCI Escutan TF 

 
1.7 Montáž vnějších desek neobsazeno 

1.8 Nanášení membrán Membrány MasterSeal® Traffic  

 

Tab. 2b: Regulace vlhkosti 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 2 
Regulace 

vlhkosti 

2.1 Hydrofobní 

impregnace 
MasterProtect H303 

 

Nastavení  

a udržování 

vlhkosti v betonu 

v rozsahu 

stanovených 

hodnot 

2.2 Povrchový nátěr 

 

MasterProtect 320, 

MasterProtect 330EL, 

MasterSeal M336, 

MasterSeal P385, 

MasterSeal M338, 

  

2.3 Stínění a opláštění neobsazeno 

2.4 Elektrochemická 

ochrana 
neobsazeno 
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Tab. 2c: Fyzikální odolnost 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 5 

Fyzikální 

odolnost 

Zvýšení nebo 

obnovení 

odolnosti proti 

fyzikálnímu 

nebo 

mechanickému 

působení 

5.1 Nanesení malt nebo 

nátěry povrchu 

Podlahové systémy Mastertop®/ 

MasterSeal® 

Reprofilační malty z řady  

MasterEmaco 

5.2 Impregnace neobsazeno 

 

Tab. 2d: Chemická odolnost 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 6 

Chemická 

odolnost 

Zvýšení 

odolnosti 

povrchu betonu 

proti poškození 

chemickými 

vlivy 

6.1 Nanesení malt nebo 

nátěry povrchu 

MasterSeal M336,  

MasterSeal P385 

MasterSeal M338 

Podlahy Ucrete 

MasterSeal® P605 /  

Masterseal P770 

6.2 Impregnace neobsazeno 

 

Tab. 2e: Zvýšení el. odporu omezením obsahu vlhkosti 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 8 

Zvýšení 

elektrického 

odporu 

Omezení obsahu 

vlhkosti 

8.1 Hydrofobní 

impregnace 
MasterProtect H303 

8.2 Omezení obsahu 

vlhkosti nátěrem povrchu 

nebo zakrytím 

Membrány Masterseal® Traffic 

MasterSeal M336, 

MasterSeal P385 

MasterSeal M338 
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3.2  Souhrn EN 1504-2 

Ochranné systémy BASF umožňují dosáhnout profesionálních výsledků. Nátěry prokazatelně 

vylepšují ochranu stávajících konstrukcí a zajišťují jejich odolnost proti vnějším vlivům, prodlužují 

životnost konstrukcí a izolační systémy zajišťují vodotěsnost a nepropustnost konstrukcí. Pro 

účastníky výstavby umožňují tyto speciální systémy provedení kvalitní a dlouhodobé ochrany 

železobetonové konstrukce.  

Pro správný výběr ochranného systému je doporučeno konzultovat použití hmot s obchodními 

poradci firmy. 

 

4. SYSTÉMY ZÁLIVEK A KOTVENÍ PODLE EN 1504-3 A EN 1504-6     

Zálivkové hmoty jsou určeny k dokonalému vyplnění prostoru mezi základovým betonem a 

ocelovou konstrukcí / technologií nebo jiným železobetonovým konstrukčním prvkem. Mnohdy se 

podlévají také rozsáhlé technologické celky, jejichž odstávka je v případě špatně provedeného podlití 

velmi drahá, a proto je výběr kvalitního produktu zásadní.            

V rámci aplikace zálivkové hmoty je její výběr klíčovým momentem a je třeba při něm 

sledovat několik rozhodujících parametrů. Především tekutost, finální pevnost, objemovou stálost / 

nesmrštivost, chemickou odolnost, rychlost dosáhnutí provozních parametrů, odolnost proti 

případnému dynamickému zatížení apod., hlavně v části EN 1504-3. 

 

Zálivka 25–80 mm MasterFlow 928 

Zálivka 5–100 mm PCI Repaflow® 

Zálivkové a kotvící malty 
PCI Polyfix® 30 / 5 / plus / 

plus L 

5. OCHRANA BETONU A VÝZTUŽE PROTI KOROZI   

EN 1504 / ZÁSADA 7 A 11 

 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 7 

(PR) 

Ochrana nebo 

obnovení 

pasivace 

 

Vytvoření 

chemických 

podmínek, při 

nichž je 

udržována nebo 

obnovena 

pasivace 

povrchu výztuží 

7.1 Zvětšení tloušťky krycí 

vrstvy betonu nad výztuží 

dodatečně nanesenou 

cementovou maltou, 

betonem nebo nátěrem 

povrchu 

MasterEmaco S488  

řada MasterEmaco 5000 

řada MasterEmaco Tix / PG / 

FR 

7.2 Náhrada 

kontaminovaného nebo 

zkarbonatovaného betonu 

MasterEmaco S488  

MasterEmaco S5300/ S5400 

MasterEmaco S5450 PG 

MasterEmaco T1100 Tix/T1200 

PG T1400 FR 

MasterEmaco T 450 

7.3 Elektrochemická 

realkalikace 
neobsazeno 
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zkarbonatovaného betonu 

7.4 Elektrochemická 

realkalikace 

zkarbonatovaného betonu 

difuzí 

řada PCI Barraseal® / 

MasterSeal 

7.5 Elektrochemické 

odstranění chloridů 
neobsazeno 

 

 

Zásada č. Popis zásady 
Metody vycházející ze 

zásady 
Doporučené výrobky BASF 

Zásada č. 11 

Úprava 

katodických  

a anodických 

oblastí 

11.1 Nátěry výztuže povlaky 

obsahujícími aktivní 

pigmenty 

 

Tento postup zahrnuje: 

1) Povlaky, které vytvářejí 

alkalické prostředí. 

2) Povlaky, které jsou 

inhibitory. 

3) Povlaky, které jsou 

inhibitory 

elektrochemických pochodů. 

MasterEmaco P5000 AP 

11.2 Nátěry výztuže 

bariérovými povlaky 
PCI Repahaft® EP 

11.3 Aplikace inhibitorů na 

povrch nebo do betonu (čl. 

6, příl. A) 

MasterProtect 8000 CI  

(původně PROTECTOSIL CIT) 

 

 

 

6. IZOLAČNÍ SYSTÉMY DIVIZE MASTER BUILDERS SOLUTION NA 

BÁZI SYNTETICKÝCH PRYSKYŘIC V PRAXI    

 

Stříkané izolace na bázi polyuretanu pod obchodním označením MasterSeal M800 (dříve 

Conipur 255) se staly za dobu svého působení na českém trhu díky svým přednostem již obvykle 

používanou variantou k tradiční povlakové izolaci. Tyto systémy nachází uplatnění především díky 

možnosti ochrany izolace pouze netkanou geotextilií, čímž nabízí nejen časovou úsporu vůči 

obvyklým technologiím s betonovou ochranou, ale i úsporu ve skladebné tloušťce systému a v 

přitížení nosné konstrukce. Tyto výhody jsou častěji využívány především u mostovek ocelových.  
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Obr. 1: Izolace ocelové mostovky M800                 Obr. 2: Izolace betonové mostovky  

 

 

Přednosti speciální technologie nástřiku izolační vrstvy jsme v předešlých letech úspěšně 

zařadili do oblasti tzv. přesypaných mostních objektů jako alternativu k doporučenému řešení 

„plovoucích izolací“ dle TP 157. Systém stříkaných izolací, založený na aplikaci izolační vrstvy 

přímo na konstrukci, využívá i zde svého potenciálu a výhod, jako jsou vynikající mechanické 

vlastnosti (průtažnost, mechanická odolnost vůči proražení, životnost), celoplošné spojení 

s podkladem, odolnost vůči prorůstání kořenů vegetace, rychlá aplikace a její celistvost včetně 

opracování kotevních šroubů. Při aplikaci tekuté izolace přímo na OK je tato konstrukce přímo 

odizolována od okolního prostředí na rozdíl od plovoucí izolace. V roce 2007 byly realizovány první 

objekty na obchvatu Jihlavy. Od té doby byly systémem stříkané izolace MasterSeal M800 

realizovány další objekty tohoto typu, jako i izolace v rámci údržby podchodů, kde byla použita 

taktéž stříkaná izolace MasterSeal M800 včetně vyřešení objektových spár pružným pásem 

MasterFlex 3000 a napojení na dilatační závěry. Na svislých stěnách byla izolace napojena na 

původní izolaci z asfaltových pásů přes speciální spojovací můstek. Doufejme, že i v této oblasti do 

budoucna získáme pozitivní ohlasy. 

 

 

  

Obr. 3: Aplikace hydroizolace tubosaideru           Obr. 4: Izolace podchodu 
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7. IZOLAČNÍ SYSTÉMY MASTERSEAL ROOF A TRAFFIC PRO 

SPECIÁLNÍ POUŽITÍ 

Stříkaných a ručně izolačních systémů na bázi polyuretanových membrán je každoročně 

využito i v oblasti pozemního stavitelství. S ohledem na své jednoznačné přednosti bezešvých izolací 

se uplatňuje systém MasterSeal Roof 2110 např. při rekonstrukcích plochých střech skladů a 

ostatních typů staveb. Právě s ohledem na spolehlivou technologii rychloreaktivního nástřiku jsou 

tyto systémy vybírány investorem k sanaci hydroizolace tvarově členité střechy se světlíky, úžlabími, 

prostupy apod.  

Bezešvé izolace jsou častěji vyhledávány projektanty nejen z hlediska své vysoké 

spolehlivosti, ale taktéž z estetického. Díky bezesparé technologii a možnosti natónování ochranného 

UV nátěru do různých odstínů je vyřešena vizuální architektonická stránka objektu. Dále je možnost 

realizací i ručně stěrkovaných systémů MasterSeal Roof 2160 z vysokojakostní 2 složkové polyurey 

membrány MasterSeal M860. 

V rámci výstavby nových obchodních center je využíváno široké spektrum technologie pro 

ošetření železobetonových konstrukcí. Jedná se zde jak o epoxidové podlahové systémy MasterTop 

1273R chodeb, schodišť a technických místností, tak i o velké plochy jako vodotěsné ošetření 

podzemních garáží a ramp trhliny překlenujícími polyuretanovými systémy MasterSeal Traffic 2255, 

2264.  

 

 

  

Obr. 5: Mezilehlé podlaží podzemních garáží        Obr. č. 6: Výjezd ze suterénního podlaží  

 

V rámci venkovních ploch mohou být povrstveny železobetonové lávky do obchodního centra 

čtyřvrstvým membránovým systémem MasterSeal Traffic 2266.  

Nejtěžším úkolem jsou návrhy vhodného systému pro ochranu nájezdové rampy na střechy 

obchodních domů. Nutné je vyřešit vodotěsné ošetření mostní šikmé konstrukce v kombinaci 

s vysokým provozním zatížením a smykovými silami od vozidel. K realizaci se používá 4 vrstvý 

membránový systém MasterSeal Traffic 2205 s pružnou polyurea membránou MasterSeal M860, 

obrusnou houževnatě elastickou vrstvou MasterSeal M881 se speciálním vysoko abrazivním plnivem 

Filler F25 a pečetícím UV stabilním houževnatě elastickým polyaspartickým lakem MasterSeal 

TC681.  
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Obr. 7: Lávka k obchodnímu centru           Obr. 8: Nájezdová rampa na střechu OC 

 

Taktéž obdobným systémem MasterSeal Traffic 2272 byly povrstveny mostní ocelová 

provizoria Mamut v realizační tl. systému ca 10 mm. Systémy na ocelové mostovky jsou dodávány 

včetně protikorozní ochrany speciálním epoxidovým nátěrem MasterSeal P681(100% sušina) a 

obsahem zinkfosfátu. 

  

Obr. 9: Lávka k technologickému parku           Obr. 10: Povrstvená mostní provizoria Mamut  

 

   

Systém MasterSeal M800 je zkoušený dle EN 1504-2 jako ochrana železobetonových 

konstrukcí včetně přímopojížděných konstrukcí ve formě parkovišť, lávek a hydroizolací střech.  

  

8. ZÁVĚR 

BASF je významným dodavatelem komplexní technologie sanací a izolací od PCI a MBS a 

řady dalších izolačních produktů divize MBS pro stavební praxi (např. systémů pro injektáže a těsnicí 

tmely, systémy pro podlévání a kotvení, hmoty pro pečetící vrstvu a podlahové systémy a stříkané 

izolace). Naši obchodní poradci jsou k dispozici při řešení konkrétních požadavků na vašich 

stavbách. Zde popsané technologie (zálivky, sanace, ochrana výztuže a ocelových prvků v konstrukci 

a na konstrukci) úzce souvisí s kvalitou následně prováděných úprav, ev. vrstev na ŽB konstrukci.  
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ZKUŠEBNÍ ÚSEK STABILIZACE KOLEJOVÉHO LOŽE PRYSKYŘICÍ V SRDCOVKOVÉ 

ČÁSTI VÝHYBEK – HODNOCENÍ PO ČTYŘLETÉM SLEDOVÁNÍ 

 EXAM PART OF STABILIZING THE RAIL BALLAST IN THE FROG SECTION OF THE 

SWITCH BY A MATERIAL BASED ON TWO-COMPONENT RESIN - RESULT AFTER FOUR 

YEARS MEASURING. 

Příspěvek se zabývá problematikou dynamicky namáhaných srdcovkových částí výhybek, 

které vzniká průjezdem železničního kola srdcovkou výhybky, konkrétněji zkušebním úsekem 

situovaným v Žst. Zábřeh na Moravě u výhybek č. 40, 41, 45 a 46 a aplikací dvousložkové pryskyřice 

pro stabilizaci kolejového lože v srdcovkové části výhybek za účel prodloužení životnosti GPK. 

V příspěvku jsou především uvedené výsledky a hodnocení po čtyřletém sledování. Samotná 

technologie a zkušební úsek byl představen a prezentován na semináři RDIT v roce 2013. 

Klíčová slova 

Stmelení kolejového lože, srdcovka, dynamika, pryskyřice 

Abstract 

The contribution is focuses of problems of dynamically stressed frog parts of switches, which 

arise from a different passage of the railway wheel through the switch, specifically exam part in 

railway station Zábřeh na Moravě in switch 40, 41, 45 and 46 in double crossing switch section.  

In the contribution are results of 4 years measuring. The first information about method of 

stabilizing the rail ballast in the frog section of the switch by a material based on two-component 

resin was presented in conference RDIT 2013 year.  

Keywords 

Cementing rail ballast, frog part in switch, railway track dynamics, resin 

 1 ÚVOD 

Prvotním zkoušením technologie stabilizace kolejového lože, byl právě v minulých letech 

prezentovaný zkušební úsek s provozním ověřováním stabilizace kolejového lože v místě indikátoru 

horkoběžnosti ložisek a obručí v traťovém úseku Křižanov - Vlkov u Tišnova (km 46,464, TUDU 

2031) na trati č. 250. 

Z výsledků průměrného klesání po sledovanou dobu 36 měsíců klesl levý a pravý kolejnicový 

pás shodně o hodnotu 6 mm. Tento pokles je zapříčiněn běžným pozvolným sedáním kolejového 

roštu v celé délce tratě. Před samotnou aplikací v dané lokalitě bylo zapotřebí u daného úseku dvakrát 

až třikrát ročně provádět opravný zásah v GPK pomocí podbíjení. Lokální závady v parametru 

podélná výška koleje před aplikací dosahovali hodnot pod zatížením až 65 mm. Celkový vyhovující 

stabilizovaný úsek po 36 měsíčním sledování splnil očekávání a stabilizace KL dvousložkovou 
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pryskyřicí v místě indikátoru horkoběžnosti Vlkov u Tišnova splnila svůj účel, tj. byly zcela 

eliminovány lokální závady v parametru podélné výšky. Celkově byla technologie kladně provozně 

ověřena díky zajištění dlouhodobé trvanlivosti GPK a zpevnění KL v místě indikátoru horkoběžnosti 

vozidel.  

Bližší informace jsou uvedeny v příspěvku omezení vzniku a prohlubování lokálních závad 

použitím technologie prolévání kolejového lože pryskyřicí ve sborníku konference RDIT v roce 

2013. 

2 ZKUŠEBNÍ ÚSEK V ŽST. ZÁBŘEH NA MORAVĚ 

V závislosti se zkušenosti z provozního ověřování technologie stabilizace KL v místě 

indikátoru horkoběžnosti Vlkov u Tišnova a kladného hodnocení a přispění technologie k 

dlouhodobému zlepšení GPK  bylo schváleno započít provozně ověřovat technologii stabilizace KL 

pryskyřicí v dynamicky namáhaných konstrukcích za účelem prodloužit životnost GPK a oddálit tak 

lokální závadu a případný nutný opravný zásah.  

 V oblasti srdcovkové části silně zatížených výhybek dochází vlivem dynamických účinků 

železničního provozu k rychlému rozpadu geometrické polohy koleje a tím k nutnosti častých 

údržbových zásahů. Tento stav má vliv jak na komfort jízdy železničních vozidel, tak na stav a 

životnost součástí výhybek i okolků, včetně zvýšené finanční náročnosti údržby.  

 Z těchto důvodů navrhla SŽDC - TÚDC po jednání s SŽDC OŘ Olomouc ověřit stmelení a 

stabilizaci kolejového lože pryskyřicí jako způsob k prodloužení životnosti GPK a bylo přistoupeno k 

organizování a zřízení 1. zkušebního úseku. 

 Pro toto provozní ověřování byl vytipován úsek dle dat z MV železničního svršku a 

informací správce, kde se pravidelně opakuje lokální závada v parametru podélné výšky v 

srdcovkové části výhybek. (hledání nejvhodnější lokality probíhalo z vyhodnocených 9 předešlých 

jízd MV železničního svršku, tj. 3 let, na koridorové trati mezi stanicemi Přerov a Zábřeh na Moravě, 

tento průzkum je přiloženo v příloze č. 1). Nejčastěji se opakující lokální závady ve výhybkách a 

následný vybraný zkušební úsek se nachází v Žst. Zábřeh na Moravě ve výhybkách č. 45 a 46 a části 

střední dvojité srdcovky DKS. Dle dat správce a opravných a údržbových činností byl tento výsledek 

z MV železničního svršku potvrzen.  

 Vzhledem ke každoroční nutné údržbě těchto srdcovkových části (ruční, nebo strojní 

podbíjení) bylo přistoupeno 15. a 16. září 2014 k aplikaci technologie stabilizace srdcovkových částí 

výhybek č. 45. a 46. a výhybek č. 40. a 41. jako referenčních s původní hodnotící technologií 

podbíjením strojně a ručně a tento úsek byl zaveden do provozního ověřování 

 Před samotnou aplikací pryskyřice bylo zapotřebí zajistit úpravu GPK do projektované 

polohy, tedy vyzvednutí srdcovkové části, která již vykazovala závadu v podélné výšce  IL -mez 

zásahu. Pro možné porovnání technologie byly zvoleny pro sledování a zahrnutí do provozního 

ověřování další dvě výhybky, které jsou součástí DKS a to výhybky č. 40 a 41. Tyto výhybky byly 

pouze směrově a výškově pomocí strojního podbíjení upraveny a slouží jako referenční ke srovnání 

se stabilizovanými výhybkami pomocí stmelení KL.  

 Dle technologického postupu, všech přípravných pracích, a samotné přípravy strojního 

zařízení pro postřik a penetrování KL byly výhybky č. 40, 41, 45 a 46 dne 15. 9. 2014 a 16. 9. 2014 

strojně podbity pomocí automatické strojní podbíječky výhybkové (ASPv) do projektované výšky, 

dle předem stanoveného projektu pomocí absolutní polohy koleje (APK). Po následném podbití, ještě 

za přítomnosti výluky, bylo KL v místě srdcovkových částí výhybek č. 45 a 46 propenetrováno 

potřebným stanoveným množstvím dvousložkové pryskyřice opět typu MC-Ballastbond 70, tedy 

stejné látky použité u již provozně ověřeného místa stmelení KL v lokalitě Vlkov u Tišnova – 

indikátor horkoběžnosti km 46,464. 

 Samotná stabilizační pryskyřice stmelila kontaktní hrany KL v mezipražcových prostorech 

do potřebné hloubky 350 mm pod výhybkovým pražcem.  
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Obr. 1: Schéma zkušebního úseku v Žst. Zábřeh na Moravě. 

 

Obr. 2: Schéma plochy stabilizace srdcovkových částí v žst. Zábřeh na Moravě u výhybek č. 45 a 46. 

 

Obr. 3: Příčný a podélný řez DKS v žst. Zábřeh na Moravě u výhybek č. 45 a 46. 

 Červeně je znázorněna plně stabilizovaná oblast (7 mezipražcových prostorů, hloubka 

propenetrování 350 mm pod pražcem) a žlutě jsou znázorněny přechodové oblasti. Samotné 

přechodové oblasti byly vytvořeny slabším propenetrováním KL v rozsahu 3 mezipražcových 

prostorů a s ohledem na konstrukci výhybkové části. Samotná změna tuhosti je v tomto případě pouze 

relativní a to v důsledku změny tuhosti celého systému výhybky (srdcovka, přídržnice, masivnější 

výhybkové pražce). 

 Celkové předem stanovené množství stabilizační látky pro propenetrování srdcovkových 

částí výhybek (mezipražcových prostorů) č. 45 a 46 a části střední srdcovky DKS: 48 m2 (to v 

závislosti na strukturním propenetrování a požadované hloubce stabilizace odpovídá dle technického 

popisu látky od výrobce množství 550 l MC - Ballastbond 70). Celková hloubka i včetně výšky 

pražce v mezipražcovém prostoru činí 570 mm (výška výhybkového pražce 220 mm). Od pražce č. 

22 a 28 byl zřízen postupný náběh slabší stabilizací pro vytvoření přechodové oblasti (vnesení 

přibližně poloviny stabilizační látky). 

Obecně je množství látky pro propenetrování stanoveno v množství 2litry dvousložkové 

pryskyřice na 100 mm hloubky na 1m2 plochy kolejového lože. 

Samotná aplikace technologie probíhala dle předem stanoveného technologického postupu bez 

komplikací. Po propenetrování obou výhybek č. 45 a 46 a ukončení výluky bylo po dobu 4 hodin 
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povoleno pojíždět stabilizované výhybky s omezenou rychlostí 30 km.h-1. Délka zřizování 

zkušebního úseku probíhala od 8 do 14 h. Následně byla do 18 h zavedena pomalá jízda přes 

stabilizované výhybky. 

Vnášení stabilizační látky probíhalo pomocí vysokotlaké pumpy, která mísí dvě složky 

pryskyřice. Tato pumpa je poháněna stlačeným vzduchem, který vyrábí kompresor připojený na 

elektrickou centrálu. Vnášení látky do mezipražcových prostorů poté probíhá postřikem na zrna KL 

ve stanoveném množství.  

Samotné provozní ověřování technologie stabilizace kolejového lože pryskyřicí v srdcovkové 

části výhybek bylo stanoveno na 24 měsíců s možností prodloužení na 48 měsíců. Zkušební úsek byl 

vizuálně sledován a měřen přesnou nivelací pracovníky SŽDC TÚDC.  

Intervaly kontrol a měření byly stanoveny s ohledem na konstrukci a předchozích zkušeností s 

již ověřovaného úseku u indikátoru horkoběžnosti Vlkov u Tišnova a probíhaly v následujícím sledu: 

První měření proběhlo po 24 h od aplikace, poté po 7 dnech od aplikace po 3 měsících a následně v 

6-12 měsíčním intervalu.  

3 POPIS MĚŘENÍ A SLEDOVÁNÍ ZKUŠEBNÍHO V ŽST. ZÁBŘEH NA 

MORAVĚ  

Pro vlastní měření před aplikací stabilizační látky a zřízení zkušebního úseku a pro následné 

sledování byla použita následující měřidla a přístroje: kalibrované pásmo, železniční rozchodka 1435 

mm, šablona PŠR3 pro měření ve výhybkách, nivelační přístroj Leica datasprinter 250M s latí s 

čárovým kódem. 

Jako nejprůkaznější metoda pro stanovení poklesu kolejových pásů bylo použito měření 

přesnou nivelací.  

Samotné nivelování probíhalo v následujícím sledu: Pevné ustavení stativu pro nivelační 

přístroj. Následné usazení a vyrovnání přístroje. Před samotným nivelováním temen kolejnic je 

změřen fixní bod nivelačního hřebu, jako pevné značky zabudované v betonové patce základu sloupu 

trakčního vedení (TV). Před samotným měřením a po dokončení měření je vždy změřen fixní bod z 

nivelačního bodu umístěného na patce sloupu trakčního vedení č. TV 63a umístěného u zhlaví 

výhybek Žst. Zábřeh na Moravě a u patky sloupu č. TV 58 (výhybka č. 24), TV 60 (výhybka č. 25) a 

TV 68 (výhybka č. 31) v Žst. Červenka. Pomocí měření fixních bodů TV, kde se nepředpokládá 

samotná změna polohy bodu, je zaručena možná opakovatelnost a porovnatelnost jednotlivých 

měření v čase. Všechna realizovaná měření vždy dosáhla přesnosti 0,1 mm nebo větší.  

 Pro přesné měření požadovaných bodu a pro vyobrazení nejvíce namáhané části srdcovky, 

samotného hrotu bylo z mnohaleté praxe měření jiných zkušebních úseků ověřeno bodové pole, které 

charakterizuje největší projetou část v samotné konstrukci srdcovky. Tato nejvíce namáhaná část, kde 

vzniká největší pokles v materiálu hrotu, je u srdcovek výhybek 1:11 - 300 a 1:12 - 500 přibližně v 

šířce hrotu srdcovky 40 - 50 mm. Tato hodnota je tímto bodovým polem stanovena jako nulová 

(charakteristický nulový bod) a od této hodnoty je vždy stanoveno podrobné bodové pole, které 

vystihne co největší opotřebení srdcovky, které není MV železničního svršku schopen zaznamenat. 

Hodnota šířky 40 - 50 mm je u výhybek 1:11 - 300 vzdálena 600 mm a u výhybek 1:12 - 500 

vzdálena 650 mm od matematického bodu křížení výhybky (MBK). V místě nulového bodu je 

následně bodové pole v rozmezí 25, 50, 100, 200, 300, 500 mm a následně v hodnotách po 1 metru až 

do 6 metrové vzdálenosti. Podrobné pole pro měření zmíněných srdcovkových částí je znázorněno na 

obrázku č. 4.  
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Obr. 4: Schéma měření a vyznačení bodového pole na srdcovce výhybky a výhybkové části. 

 Vlastní měření technickou nivelací probíhá za použití šablony PŠR3 – používané pro měření 

ve výhybkových a srdcovkových částech, která je opatřena na obou stranách profilem železničního 

kola ZI3 a otvory pro vsunutí hrotu měřicí latě na každé straně. Toto konstrukční řešení postihne co 

nejvěrnější výšku temene pojížděného kolejnicového pásu a zamezí tak případné chybě ve špatném 

usazení nivelační latě na temeno kolejnice, případně na jinou měřící lat, která může být vlivem 

ojetých kolejnic mylně usazena. 

 

Obr. 5: Ukázka měření v srdcovkové části výhybek šablonou PŠR3 opatřenou profilem kola ZI3. 

 Následně je do měřicích otvorů na levé a pravé straně (levý kolejnicový pás - LKP a pravý 

kolejnicový pás – PKP) zasunut hrot digitální měřicí latě s čárovým kódem a ze stanoviště měření 

nivelačním přístrojem odečtena výšková a délkové hodnota. Toto bodové pole poté kopíruje v daných 

bodech rozmístění levý a pravý kolejnicový pás s hustotou bodů zvětšujících se k hrotu srdcovky a 

naopak. 

 Následně po vlastním měření jsou data z dálkoměru přenesena a vyhodnocena do grafů 

podélných výšek. 

4 HODNOCENÍ A VÝSLEDKY ZE ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU V ŽST. ZÁBŘEH 

NA MORAVĚ PO 4 LETÉM SLEDOVÁNÍ 

Během čtyřletého sledování a měření zkušebního úseku výhybek 40, 41, 45 a 46 v Žst. Zábřeh 

na Moravě bylo provedeno od 8. 9. 2014 deset kontrolních měření přesnou nivelací. Zároveň je 

potřebné zmínit u předmětných výhybek v Žst. Zábřeh na Moravě učiněné nezbytné servisní a 

opravné práce:  

• 13. 4. 2015 – výměna srdcovky u výhybky č. 40 (defektoskopická vada), 

• 20. 3. 2015 – provedeno opravné broušení pojížděných částí výhybek č. 40 a 41, 

• 24. 3. 2015 - provedeno opravné broušení pojížděných částí výhybek č. 45 a 46, 

• 3. 9. 2017 – provedena oprava hrotu srdcovky navařením u výhybky č. 45 (vydr. mat.). 
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Černá barva křivky charakterizuje podélnou výšku před samotnou aplikací, tj. 8. 9. 2014 a 

následné barevné schéma křivek podélných výšek charakterizuje jednotlivá měření dle přiloženého 

časového harmonogramu – legendy měření. U grafického hodnocení výhybek č. 40, 41, které slouží 

jako referenční k výhybkám č. 45 a 46. Hodnocení za sledované období 48 měsíců znázorňují 

následující grafické výstupy (pro lepší přehlednost jsou grafické výstupy jednotlivých podélných 

výšek LKP a PKP pomocí rovnice přímky a daného sklonu tratě vyrovnány). 

barva křivky datum měření popis měření

8.9.2014 před stabilizací

16.9.2014 24h po st.

17.9.2014 48 h. po st.

23.9.2014 7 dnů po st.

16.12.2014 3 měs. po st.

14.4.2015 6 měs. po st.

20.3.2016 1,5 roku po st.

14.3.2017 2,5 roku po st.

17.3.2018 3,5 roku po st.

25.9.2018 po 4 letech

Tabulka měření přesné nivelace výhybek v 

žst. Zábřeh na Moravě

 

Obr. 6: Legenda měření přesné nivelace výhybek v Žst. Zábřeh na Moravě. 

Při samotném podbíjení provozně ověřovaných výhybek byla srdcovková část výhybek č. 41 a 

46 strojně mírně nadvýšena nad projektovanou výšku temen kolejnic. Toto nadvýšení bylo 

realizováno přímo v místě srdcovkové části přímým procentuálním zvýšením přízvedu kolejového 

roštu na ASPv. Celkové nadvýšení, které se používá pro dlouhodobější životnost vhodné GPK je 

přibližně o 5 mm vyšší než projektovaná výška temen stanovená předem projektem APK. 

 

 

Obr. 7: Grafický výstup měření podélných výšek LKP a PKP u výhybky č.  40, Žst. Zábřeh na 

Moravě. 
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Obr. 8: Grafický výstup měření podélných výšek LKP a PKP u výhybky č.  41, Žst. Zábřeh na 

Moravě. 

  

 

Obr. 9: Grafický výstup měření podélných výšek LKP a PKP u výhybky č.  45, Žst. Zábřeh na 

Moravě. 
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Obr. 10: Grafický výstup měření podélných výšek LKP a PKP u výhybky č.  46, Žst. Zábřeh na 

Moravě. 

Z grafického průběhu celkového průměrného sedání je u výhybky č. 40 pokles podélné výšky 

pásu vedoucího přes kolejnici u přídržnice po 48 měsících o 8 mm. Podélná výška pásu vedoucí přes 

srdcovku poklesla od zřízení provozního ověřování o 9,2 mm. Průběh podélné výšky koleje 

vykazoval v oblasti srdcovky náhlý propad, byla také nalezena defektoskopická vada v samotné 

srdcovce a kvůli zastavení dalšího nežádoucího rozvoje defektu byla srdcovka v dubnu 2015 

vyměněna za novou, proto tyto hodnoty sedání jsou neobjektivní a pravděpodobné by bylo sedání u 

původní srdcovky větší.  

U výhybky č. 41 díky provedenému nadvýšení srdcovkové části při podbíjení ASPv není 

výrazně patrný náhlý propad v podélné výšce koleje jako v předchozím případě.  Rozdíl v podélné 

výšce přímého kolejnicového pásu vedoucího přes kolejnici u přídržnice poklesl od počátku 

provozního ověřování o oblasti srdcovky za 48 měsíců od zřízení zkušebního úseku o 11,5 mm, 

výška protilehlého pásu vedoucího přes srdcovku poklesla o 10 mm. Při hodnocení grafického 

výstupu charakteristického nulového bodu jsou hodnoty pásu vedoucího přes kolejnici u přídržnice 

dokonce u hodnoty 14 mm a u pásu přes srdcovku 11,3 mm.  

Stabilizovaná výhybka č. 45 vykazuje v porovnání s referenčními výhybkami č. 40 a 41 o 

poznání lepších hodnot poklesů.  Rozdíl v podélné výšce kolejnicového pásu vedoucího u přídržnice 

za 48 měsíců činí 5,2 mm a u protilehlého kolejnicový pás vedoucí přes srdcovku činí průměrný 

pokles 5,6 mm. Nejvyšší naměřené sednutí z grafu charakteristického nulového bodu je 6 mm. Sedání 

obou kolejových pasů probíhá díky stabilizaci kolejového lože pryskyřicí rovnoměrně.  

 Stabilizované výhybka č. 46 navíc opatřená úpravou nadvýšení srdcovkové části, taktéž v 

porovnání s referenční výhybkou č. 41, která je taktéž stejnou metodou strojně pomocí ASPv 

nadvýšena, vykazuje příznivé poklesy po dobu 48 měsíčního sledování. Rozdíl v podélné výšce 

kolejnicového pásu vedoucího u přídržnice činí 6 mm. Shodná hodnota celkového průměrného 

poklesu je i u pásu vedoucího přes srdcovku. U kolejnicového pásu v místě přídržnice je pokles 5,5 

mm. Sedání obou kolejových pasů taktéž probíhá díky stabilizaci rovnoměrně.  
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 Celkové hodnoty průměrného sedání výhybek v Žst. Zábřeh na Moravě jsou uvedeny v 

následujícím sloupcovém grafickém hodnocení. 

 

Obr. 11: Grafický průběh celkového sedání výhybek v Žst. Zábřeh na Moravě. 

 5 ZÁVĚR 

Po celkovou dobu aplikace a zkoumání technologie stabilizace KL pryskyřicí na zkušebních 

úsecích v místě indikátoru horkoběžnosti vozidel Vlkov u Tišnova i v místě srdcovkových částí 

výhybek v Žst. Zábřeh na Moravě byla s pozitivním výsledkem prokázána účinnost této technologie 

při sledování provozního ověřování pro dlouhodobější vyhovující parametry podélné výšky koleje. Z 

vyhodnocených grafů a poklesů LKP a PKP pomocí měření přesné nivelace je taktéž patrný kladný 

přínos technologie u stabilizovaných výhybek, kdy pokles kolejnicových pásů probíhá 

rovnoměrně s kolejnicovým pásem vedoucím u přídržnice a celkové sedání srdcovkové části 

výhybek 45 a 46 je přibližně o jednu třetinu menší, než u referenčních nestabilizovaných výhybek 

č. 40 a 41. 

Zkušební úsek byl dále kladně hodnocen pomocí grafů z jízd MV, scanovaním bezkontaktním 

scannerem a kontrolou profilu srdcovky, měřením poklesů pražců pod zatížením a dynamickým 

hodnocením při průjezdu MV přes sledované srdcovkové části. 

Samotná technologie stabilizace KL pryskyřicí je v prvotním cyklu v porovnání s doposud 

užívanými technologiemi strojního anebo ručního podbíjení ekonomicky nákladnější avšak při 

hodnocení celkové životnosti konstrukce a opravných zásahů pro správce výhodná.  

 Počáteční zvýšené náklady, oproti technologii ručního anebo strojního podbíjení, které jsou 

v dnešní době hodnoceny pouze z materiálů získaných z provozně ověřovaných lokalit, však při 

možném budoucím a častějším využívání, k opravným zásahům a případně i jako preventivní 

opatření pro nově pokládané výhybky, mohou samotnou technologii ekonomicky a provozně ještě 

více zvýhodnit. 

Výhodami popsané a prezentované technologie a závěrů ze zkušebního úseku jsou 

jednoduchost použití a hlavně dlouhodobá životnost metody jako údržbového zásahu pro mnoho typů 

lokálních závad.  
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NÁSTUPIŠTĚ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI GUMOVÉ STĚRKY 

PLATFORMS USING RUBBER SCREED TECHNOLOGY 

Abstrakt 

Příspěvek popisuje zkušenosti získané s povrchovou úpravou nástupišť na bázi gumové stěrky, 

které byly zřízeny s cílem zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících ve vybraných železničních stanicích 

v letech 2016 a 2017. Příspěvek popisuje okolnosti výběru stanic, postup a provedení úpravy, získané 

zkušenosti z výstavby a závěry po první fázi ověřovacího prostoru. Gumová stěrka je speciální 

povrchová úprava využívající pojenou gumovou drť, která je pro své (z pohledu bezpečnosti vhodné) 

vlastnosti používaná například na dětských hřištích, ale i dalších plochách. 

 Klíčová slova 

Nástupiště, guma, pryž, gumový granulát, druhotné suroviny. 

Abstract 

This article describes the experience gained with platforms with the surface finish based 

on a rubber screed. These platforms were built within several selected railway stations in 2016 

and 2017 to increase safety of movement for passengers. The text also describes the circumstances of 

the selection of railway stations, the procedure and adjustments made, gained experience from the 

construction and the conclusions after the end of work on the first verification area. The rubber screed 

is a special surface finish using a cemented rubber granulate which is due to its (from the safety point 

of view appropriate) characteristics used on children's playgrounds and other areas. 

Keywords 

Platform, rubber granulate, crumb rubber, secondary materials. 

 1 ÚVOD 

V rámci všeobecných snah SŽDC o zvyšování bezpečnosti při pohybu cestujících, je také řešena 

bezpečnost cestujících a osob využívajících prostory spojené se železniční dopravou. Jedním  z 

problematických míst, ve vztahu k pohybu osob, jsou nekrytá nástupiště a rampy, především v období 

zhoršených klimatických podmínek – déšť, námraza a podobně. Vlivem působení deště a námrazy se 

stávají povrchy kluzkými a hrozí riziko zranění.  

Jedním z možných opatření je plošná aplikace "gumové stěrky" na stávající povrchy. Gumovou 

stěrkou je myšlena vrstva směsi tvořené granulátem z recyklované pryže pojeného polyuretanovým 

pojivem. Tato směs je pružná, má dobré drenážní vlastnosti a lepší protiskluzové vlastnosti než běžně 

používané materiály povrchů nástupišť. Lze ji snadno tvarovat a měnit barvu provedení, díky čemu lze 

snadno aplikovat opatření a úpravy povrchu spojené s pohybem osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace. 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Ondřej Bret, Katedra železničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, 166 29, 

Praha 6 – Dejvice, tel.: (+420) 224 354 752, e-mail: ondrej.bret@fsv.cvut.cz. 

2  Bc. Matěj Beneš, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 2077/7, 166 29, Praha 6 – Dejvice, e-mail: 

matej.benes@fsv.cvut.cz. 
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Základní surovinou pro výrobu povrchů na bázi gumové stěrky jsou dále zpracované vyřazené 

automobilové pneumatiky. Obecně existuje několik možností využití vyřazených pneumatik. V České 

republice je dosud dominantní jejich energetické využití [1],[2],[3], tedy spalování za účelem získání 

energetické hodnoty. Vzhledem k materiálovému složení dosahují pneumatiky vysoké výhřevnosti – 

obecně se uvádí výhřevnost až 30 MJ.kg-1 [1],[4]. Dalšími možnostmi využití vyřazených 

automobilových pneumatik jsou chemická recyklace, při které pomocí řízených reakcí (pyrolýzy) 

dochází k rozkladu pryžového odpadu, nebo proces regenerace pryže. Produkty chemické recyklace se 

obvykle využívají jako paliva, regenerát se například přidává do kaučukových směsí, kde zajišťuje 

zkrácení potřebné doby míchání směsi, zvyšuje plasticitu, urychluje vulkanizaci a zlepšuje odolnost 

proti stárnutí. [1], [2] 

Z pohledu stavebnictví je nejzajímavější cestou materiálová recyklace vyřazených pneumatik a 

jejich přeměna na tzv. druhotnou surovinu. Druhotnými surovinami rozumíme látky mající charakter 

vedlejších produktů (upravených odpadů), které přestaly být odpadem poté, co splnily stanovené 

podmínky a kritéria použití [3]. Volně řečeno je to část odpadu, kterou lze (po případném přetřídění 

nebo úpravě) znovu využít, zpravidla se pak jedná o zejména o samotný materiál vhodný k dalšímu 

použití.  

Vyřazené pneumatiky jsou k přeměně na druhotnou surovinu vhodné z více důvodů:  

• pneumatiky mají v čase ustálené materiálové složení, tedy má ustálené vlastnosti i výsledný 

produkt recyklace, 

• pro zajištění stejnorodosti směsí lze pneumatiky snadno třídit (na pneumatiky osobní, 

nákladní, další pryžový odpad, …), 

• „materiál“ je k dispozici v dostatečném množství. V ČR je podle různých zdrojů 

[1],[2],[3],[5] každoročně vyřazeno mezi 40 – 70 tisíc tun ojetých pneumatik, 

• díky nastavení legislativních podmínek je zajištěn zpětný odběr zdrojového materiálu 

(pneumatik) a jeho oddělení od dalších odpadů což významně usnadňuje jeho další 

zpracování. Uvádí se, že je zajištěn zpětný odběr asi 60-70 % vyřazených pneu [3]. 

Vzhledem k omezené surovinové základně na našem území tvoří druhotné suroviny významnou 

část surovinové základny pro všechna odvětví průmyslové výroby v ČR a průmysl druhotných surovin 

u nás patří historicky mezi tradiční obory hospodářství [3]. První významnější pokusy se zpracováním 

gumového granulátu u nás, spadají do osmdesátých let minulého století, kdy se tímto zabýval tehdejší 

Výzkumný ústav gumárenský ve Zlíně. Zprvu vznikaly s využitím gumového granulátu hlavně kusové 

výrobky jako pryžové desky pro výstavbu dětských hřišť, pryžové desky pro železniční přejezdy, 

obrubníky a různé tvarové výrobky [6].  

Dnes se materiálovým zpracováním pneumatik se v ČR zabývá celá řada firem. Princip 

recyklace pneumatik je však obdobný – vyřazené pneumatiky jsou kvůli stálosti vlastností výsledných 

produktů tříděny do kategorií (osobní, nákladní, od traktorů), mechanicky zpracovávány (oddělují se 

kovová patní lana a textil) a postupně se dělí na požadovanou frakci podle účelu budoucího využití.  

V ČR není dosud ustáleno sjednocené názvosloví produktů materiálové recyklace vyřazených 

pneumatik a to ani normou ani v jiných předpisech. Postupně se však vžívají označení podle výsledné 

velikosti, které používají jak výrobci, tak jsou používány i v  odborných textech zabývající se touto 

problematikou. 

Základní surovina je pak zpravidla dále zpracovávána, nejčastěji je používaná směs tzv. 

Gumového granulátu 3 spolu s vhodným pojivem.  

                                                                                                                                                                   
3 Gumový granulát je chápán jako sypký materiál vznikající při mechanickém dělení - drcení pneumatik a ostatního 

pryžového odpadu za běžné teploty, s maximální velikostí zrn 10mm, většina zrn má velikosti okolo 5 mm. Směs 

obsahuje jen malé množství textilních vláken. 

4 Firma Rosehill TPV http://www.rosehilltpv.com/rosehill-tpv-products/gallery-sports-surfaces/ 
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Výrobky využívající gumový recyklát můžeme nalézt v řadě odvětví. V zemědělství a chovu 

jako: povrchy pro ustájení, jezdecké haly, překážky (Obr. 1) nebo zavlažovací hadice; ve stavebnictví 

například protihlukové nebo bezpečnostní vrstvy na podlahy a stěny střelnic, dopadové povrchy 

dětských hřišť, atletické dráhy, plochy sportovišť, tělocvičen, okolí bazénů; nebo přímo v dopravním 

stavitelství -  zpomalovací retardéry, obrubníky, patníky, kanálové mříže (Obr. 2), protihlukové panely, 

antivibrační a tlumící rohože, bokovnice, povrchy pěších lávek a chodníků a další. [6],[7] 

 

Obr. 1, 2 a 3: Různé výrobky z gumového recyklátu [fotografie převzaté od různých výrobců 4,5,6 ] 

 2 LITÉ POVRCHY NA BÁZI GUMOVÉ STĚRKY 

Další v poslední době velmi rychle se rozvíjející aplikací gumového granulátu jsou lité gumové 

povrchy. Ty nalézají už delší dobu uplatnění zejména na dětských hřištích jako tzv. bezpečné povrchy 

a na trhu je provádí řada specializovaných firem. Výhodou takových povrchů je zejména zmírnění 

následků pádů, ale takové povrchy navíc vykazují i zlepšené protiskluzové vlastnosti a v neposlední 

řadě i možnost výtvarného ztvárnění. Při použití barevného granulátu je možné provádět různé vzory, 

nápisy nebo různé další designové úpravy. Barevný povrch na bázi gumové stěrky tak již byl použit 

například na extravagantní lávce v Karlových Varech dokončené v roce 2015 (Obr.4), kde je povrch 

mostovky proveden v modrofialových vzorech korespondujících s celkovým architektonickým 

řešením lávky, ale je používán i u sportovišť, dětských hřišť a jinde. 

Obr. 4 a 5: Litý povrch na bázi gumové stěrky na lávce v Karlových Varech 6 (vlevo) a na sportovišti 
7 

Je však hned nutné dodat, že barevné provedení případně ztvárnění linií, nápisů a symbolů 

navyšuje cenu takto upraveného povrchu. Jednak se při provádění různobarevném provedení zvyšuje 

pracnost, ale i cena barevných granulátů je výrazně vyšší než cena základního recyklátu černé barvy.  

                                                                                                                                                                   

5 Firma GELPO   http://www.gelpo.cz/files/2013/01/kanal4.jpg 
6 Firma MONSTRAV CZ http://www.montstav.cz/portfolio/3d-mini-prvky/ 

7 Tubeko sport  http://www.sportovni-umele-povrchy.cz/wp-content/gallery/tubeko-dr/ 
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2.1 Technologie pokládky litých povrchů 

Pokládka syntetických povrchů probíhá buď ručně, nebo strojně. Strojní pokládky za pomoci 

speciálních finišerů se využívá především u sportovních hřišť nebo atletických drah, tedy tam, kde jsou 

vysoké nároky na stejnoměrné uložení směsi, rovinnost povrchu a nejsou požadovány speciální barevné 

kombinace povrchu. Při strojní pokládce je ukládaná směs připravena obvyklým způsobem v míchačce. 

Následně se směs po částech sype k finišeru, který ji rozhrnuje a urovnává. Pro pokládku menších 

ploch, šikmých, atypických či více členěných povrchů nebo pro povrchy se složitým vzorováním je 

vhodnější pokládka ruční. Ta také umožňuje snadněji zakomponovat složitější obrazce a tvary do 

finální vrstvy povrchu. Tvorby barevných vzorů se často využívá u povrchů dětských hřišť. 

Při ruční pokládce se připravená směs postupně sype na místo a rozhrnuje; pro rozhrnování a 

urovnání povrchu se používá latě. Finální povrch může být vyhlazen buď ručně, pomocí fartáče nebo 

lze použít menších gletovacích strojů, používaných při úpravě betonových mazanin.  

Podkladními povrchy pro vrstvu z pojeného granulátu mohou být staré pochozí vrstvy, např. 

betonové mazaniny, betonová dlažba, asfaltové povrchy, také hutněné štěrkové vrstvy nebo i parkety 

(pokládka v interiéru). Také lze před pokládkou vytvořit nové podkladní vrstvy, nejčastěji se jedná 

o drenážní beton či asfaltový koberec, v případě exteriérové pokládky. 

Obr. 6 a 7: Strojní vs. ruční aplikace litého povrchu  

Lité povrchy jsou zpravidla jedno nebo dvouvrstvé. Základní provedení je tvořeno z SBR 

granulátu v černé barvě (přímý produkt materiálové recyklace pneumatik). Barevná se zpravidla 

provádí pouze vrchní vrstva (buď probarvením ev. přímou průmyslovou výrobou EPDM granulátu 

požadovaného odstínu). 

 3 ZKUŠEBNÍ APLIKACE POVRCHU NA BÁZI GUMOVÉ STĚRKY 

NA ŽELEZNIČNÍ NÁSTUPIŠTĚ 

Zkušenosti s obdobnými úpravami tak vedly k úvahám o využití takových povrchů i v dalších 

aplikacích. V rámci řešení projektu SŽDC ISPROFOND: 5006210271 s cílem prověřit možnosti 

zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících, jehož řešitelem byla v letech 2016 – 2017 Katedra 

železničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, došlo ve třech vybraných železničních stanicích 

v podhorských oblastech ke zkušební úpravě nástupišť, přechodů a dalších dopravních ploch. 

Konkrétně jde o stanice Vrchlabí, Sušice a Nezvěstice, kde byly provedeny různé varianty zkušebních 

úprav nástupišť na bázi gumové stěrky, a to včetně různého barevného provedení.  

Na upravených nástupištích byla provedena i celá řada měření a zkoušek s cílem stanovit 

parametry tření a protiskluzové vlastnosti. V další fázi probíhá dlouhodobé sledování trvanlivosti a 

případných poruch, neboť i když je technologie shodná s ověřenou technologií při pokládce například 

na dětských hřištích, dá se vzhledem k vyššímu počtu osob očekávat i větší namáhání povrchu a 

projevení vad. 

Na základě pozitivních zkušeností byla jako samostatná investiční akce SŽDC (mimo 

výzkumný projekt ÚTR) provedena v roce 2018 úprava povrchu nástupišť technologií gumové stěrky 

i v železniční stanici Trutnov. 
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3.1 ŽST. NEZVĚSTICE 

Místem první realizace zkušební úpravy nástupiště a přístupových ramp, která proběhla 22. a 

23. 10. 2016, se stala železniční stanice Nezvěstice. V železniční stanici Nezvěstice je do celostátní 

trati číslo 190 (Plzeň – České Budějovice) zaústěna regionální trať číslo 175 Rokycany – Nezvěstice.  

Stanice se nachází v nadmořské výšce 380 m.n.m, index mrazu podle předpisu SŽDC S4 je zde 

přibližně Imn = 450°C.den. Železniční stanice byla pro aplikaci protiskluzových povrchů vybrána 

z důvodu problematických vlastností přístupových cest na nástupiště (za zhoršených klimatických 

podmínek (déšť, sníh). Pro úpravu bylo vybráno nástupiště regionální trati pro vlaky ve směru Mirošov 

(Rokycany) a dvě z celkem čtyř přístupových komunikací od výpravní budovy k nástupišti kde je 

podélný sklon včetně přilehlých přechodů přes kolej. Upravované nástupiště je sypané s pevnou 

hranou, tvořenou tvárnicemi Tischer, přístupové cesty jsou tvořeny betonovou zámkovou dlažbou, 

jeden přechod přes koleje byl tvořen betonovým panelem a jeden dřevěnou konstrukcí z fošen. 

Nejdříve byla provedena pokládka na nástupišti. Nerovnosti povrchu nástupiště mezi krajovými 

tvarovkami nástupiště, byly doplněny štěrkodrtí a zhutněny. Další přípravnou fází byla montáž 

hliníkových lišt na okraj tvárnic-hranu nástupiště. Alu lišty mají zajistit ochranu a odolnost gumové 

stěrky na namáhané hraně nástupiště, např. proti okopu. 

Následně byl povrch nástupiště, tedy štěrkodrť a betonové tvárnice, napenetrován. Penetrační 

primer zajišťuje sjednocení a zpevnění podkladu, zvýšení přilnavosti budoucí vrstvy stěrky k podkladu. 

Po zavadnutí penetračního nátěru byla provedena vlastní pokládka gumové stěrky.  

Vzhledem k nižším teplotám (během dne byla teplota při pokládce cca 7 °C, s možností deště a 

výhledem noční teploty kolem bodu mrazu) a technologickým požadavkům na pokládku směsi 

(pokládka a 24 hodinové zrání musí probíhat za teploty alespoň 5 °C) bylo přistoupeno k realizaci 

ochranného vyhřívaného tubusu zajišťujícímu i ochranu proti dešti. Zajištění potřebné teploty, bylo 

realizováno pomocí teplometů s ventilátory, vhánějícími teplý vzduch do tubusu nad nástupištěm. 

Obr.8 a 9: Pokládka v žst. Nezvěstice. Vlevo čelo nástupiště, vpravo ochranný tubus. 

 

Povrchová úprava byla pro žst. Nezvěstice zvolena následovně. Na nástupišti byl při nástupní 

hraně zřízen žlutý kontrastní pruh o šířce 100 mm tvořený směsí průmyslově vyrobeného žlutého 

EPDM granulátu s UV stálým pojivem, zbytek nástupiště byl proveden v základní černé barvě 

z  recyklátu. Pro přístup k nástupištím pak byl zvolen tzv. melír, tedy černý granulát a cca 10%  

přídavek žlutého EPDM granulátu. 
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3.2 ŽST. SUŠICE 

V chronologickém pořadí druhá úprava dopravních ploch pro cestující proběhla v železniční 

stanici Sušice. Železniční stanice Sušice leží na regionální trati číslo 185 (Horažďovice předm. – 

Klatovy – Domažlice). 

Stanice se nachází v nadmořské výšce 465 m.n.m, index mrazu podle předpisu SŽDC S4 je zde 

přibližně Imn = 600°C.den.  

Železniční stanice byla pro aplikaci protiskluzových povrchů vybrána jako typický zástupce 

podhorské stanice ve vyšší nadmořské výšce, upravováno bylo (na rozdíl od žst. Nezvěstice) nástupiště 

tvořené nástupištními deskami. Pro úpravu bylo vybráno nástupiště u průběžné koleje, kde zastavuje 

nejvíce vlaků, a dva přechody na toto nástupiště (z toho jeden čelní). Upravované nástupiště (typ 

SUDOP) je tvořené nástupištními panely uloženými na konstrukci z bloků Tischer. Oba přechody jsou 

tvořeny železobetonovým panelem uloženým mezi kolejnice a zpevněnou drtí v části vně kolejnic. 

Úprava povrchů proběhla ve dnech 25. až 26. 4. 2017.  

Obdobně jako u předchozí úpravy byl při nástupní hraně zřízen žlutý kontrastní pruh o šířce 100 

mm tvořený směsí průmyslově vyrobeného žlutého EPDM granulátu s UV stálým PUR pojivem, 

zbytek nástupiště byl proveden v základní černé barvě z SBR recyklátu.  

3.3 ŽST. VRCHLABÍ 

Poslední úpravou v rámci řešení ÚTR prošlo nástupiště v železniční stanici Vrchlabí.  

Železniční stanice Vrchlabí je koncovou stanicí regionální trati číslo 044 (Kunčice nad Labem – 

Vrchlabí). Úprava proběhla ve dnech 26. až 27. 7. 2017. 

Stanice se nachází v nadmořské výšce 465 m.n.m, index mrazu podle předpisu SŽDC S4 je zde 

přibližně Imn = 500°C.den.  

Železniční stanice byla pro aplikaci protiskluzových povrchů vybrána vyšší nadmořské výšky a 

další rozdílné konstrukce nástupiště. Úpravou prošlo jediné zvýšené nástupiště ve stanici a to v celé 

jeho délce. Upravované nástupiště má pevnou nástupní hranu, tvořenou tvárnicemi Tischer, prostor 

mezi tvárnicemi byl vyplněn asfaltem. Přechod přes kolej nebyl v této stanici upravován. 

Ve stanici byla na základě konzultací se Sjednocenou organizací nevidomých a 

slabozrakých České republiky zvolena atypická varianta s provedením horní povrchové vrstvy 

z šedého EPDM granulátu, která má přispívat k lepší orientaci slabozrakých po nástupišti. Dále byly 

také provedeny signální hmatové pásy pro nevidomé, které byly doplněny i v ostatních upravovaných 

stanicích.  

 

Obr. 10 a 11: Upravené nástupiště v žst. Vrchlabí, vpravo detail signálního pásu pro nevidomé na 

začátku a konci nástupiště 
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3.3 PROTISKLUZOVÉ VLASTNOSTI VRSTVY  

Hlavní motivací úprav nástupišť a ostatních dopravních ploch bylo zvýšení bezpečnosti pohybu 

cestujících, zejména za zhoršených klimatických situací (déšť, sníh, námraza). Výrobci obecně 

deklarují, že po aplikaci povrchů na bázi gumové stěrky dochází ke zlepšení skluzových vlastností, 

avšak v jejich produktových listech ani v jiných specifikacích nejsou tyto skutečnosti přesně dokázány. 

Ani interními předpisy SŽDC nestanovují požadavky a hodnocení skluzových vlastností pochůzných 

povrchů, a bylo proto nutné stanovit postup a hodnocení pro zkoušky nástupišť pro možnost jejich 

srovnání.  

Na základě rešerše příbuzných předpisů v jiných oborech byla jako vhodná metoda stanovena 

tzv. metoda kyvadla. Tato metoda, založená na měření úbytku energie při tření pryžové patky kyvadla 

se zkoušeným materiálem, je využito např. v normách: prEN 13552; ISO/DIS 10545-17; ČSN 72 5191 

řadě norem ČSN EN 1338 – ČSN EN 1344, ale i dalších. Metoda umožňuje měření jak v laboratorních 

podmínkách, tak in-situ a umožňuje přímé porovnání naměřených hodnot ze stávajících povrchů 

nástupišť (litý asfalt, beton, betonová dlažba) a gumové stěrky. 

 

Obr. 12 a 13: Metoda kyvadlo. Vlevo schéma přístroje dle ČSN, vpravo provádění zkoušky 

na povrchu před aplikací gumové stěrky 

 

Na základě srovnání všech v úvahu připadajících zkoušek a postupů byl vypracován návrh 

zkušebního postupu pro železniční nástupiště využívající metodu kyvadla, přesně specifikovaný a 

popsaný v [6]. 

Zkoušky byly prováděny na: 

•  původních betonových nástupištích; 

•  nástupištích upravených technologií na bázi gumové stěrky; 

•  nově zřízeném betonovém nástupišti typu SUDOP; 

•  přístupu na nástupiště ze zámkové dlažby; 

•  asfaltových plochách; 

a to vždy jak v suchém stavu, tak při skrápění vodou. 

 

Na základě zkoušek provedených dle navrženého postupu zkoušení skluzových vlastností 

povrchů nástupišť lze říci, že povrchová úprava nástupišť pomocí technologie gumové stěrky dosahuje 

srovnatelných či lepších vlastností než současně používané betonové konstrukce nástupišť, zahrnuté 

do porovnávacího měření. Zkoušené povrchy se dle navrženého hodnocení povrchů pohybovaly 

převážně v kategorii „Bezpečný“. 
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3.4 HODNOCENÍ ÚPRAV CESTUJÍCÍMI  

Po provedené úpravě povrchů bylo provedeno dotazování cestujících zaměřené na provedené 

úpravy povrchů, s cílem zjistit subjektivní názor cestující veřejnosti na protiskluzové vlastnosti, volbu 

barevného provedení a další aspekty. Celkem se dotazovací kampaně účastnilo 53 osob se zastoupením 

respondentů různých věků i pohlaví odpovídajícím skladbě cestujících v předmětných stanicích. 

 Výsledky ukazují jednoznačně kladné vnímání úprav ze strany cestujících. Výrazná většina 

83 % cestujících považuje úpravy za zlepšení stavu a to zejména z pohledu protiskluzových vlastností. 

V otázkách zlepšení vzhledu nebo preferovaného barevného řešení žádná skupina výrazněji 

nepřevažuje. Celé výsledky dotazovacího šetření i vyplňovaný dotazník jsou popsány v [6]. 

Obr. 14, 15 a 16: Vybrané výsledky dotazovacího šetření 

3.5 PROJEVENÉ ZÁVADY  

V rámci ověřovacího provozu se již objevily některé závady, zejména lokálního charakteru, 

vzniklé z různých příčin. Obecně je možné závady povrchu na bázi gumové stěrky rozdělit na: 

• závady vzniklé nevhodnou údržbou nebo nevhodným užíváním; 

• závady vzniklé nevhodným způsobem zřízení povrchu vč. nevhodných klimatických 

podmínek zrání. 

Závady vznikající nevhodnou údržbou mohou vznikat zejména v důsledku odstraňování sněhu 

nebo náledí nevhodnými prostředky – ocelovými kartáči, ostrými hrably a podobně. K degradaci 

povrchu může také docházet vlivem postupného zanášení abrazivních materiálů na upravený povrch – 

jedná se o postupné zanášení kamínků, posypového materiálu, popřípadě i střepů a podobně. 

V dotčených stanicích však byl příslušný personál informován o vhodných způsobech údržby (např. 

používání plastového hrabla) i o nutnosti pravidelného odklízení nečistot a tak se tento typ závad dosud 

příliš neprojevuje.  

Druhým typem závad, jsou závady vzniklé už při zřizování nového povrchu. Zpravidla jde 

o nevhodné zvolení konstrukčních detailů, které jsou odlišné od ploch například na dětských hřištích, 

nebo závady vzniklé během významně nepříznivé povětrnostní situace při stavbě.  

Z konstrukčních detailů se jako problematické ukázalo kotvení okopové Alu-lišty. Lištu  

v obvyklých podmínkách postačuje kotvit přibližně 2 – 3x na běžný metr. V žst. Nezvěstice došlo 

vzhledem ke kotvení ke stávající nástupní hraně z tvárnicí Tischer k vybočení lišty a utržení povrchu, 

problematický je také detail ukončení lišty v bezprostřední blízkosti kolejnice, kde může docházet 

k jejímu poškození nákolky železničních vozidel. Další problémy s okopovou lištou se objevují u míst 

častého soustředěného nášlapu osob na hranu nástupiště – u úrovňových přechodů (žst. Sušice, Obr. 

17). Tyto problémy se však dají úspěšně eliminovat častějším kotvením lišty na namáhaných místech 

a to alespoň 5x na běžný metr, lépe řešenými konstrukčními detaily kritických míst a zvýšeným 

dávkováním pojiva v takto namáhaných oblastech. 
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Obr. 17 a 18: Vybrané závady na upravených nástupištích a přechodech 

Další závady se mohou projevovat na úrovňových přechodech. Úrovňové přechody jsou tvořeny 

buď betonovým panelem, nebo dřevěnou konstrukcí z fošen, prken a dalšího řeziva, méně často i 

konstrukcí z alternativního materiálu jako je plast nebo pryž. U přechodů ze dřeva se vlivem namáhání 

jednotlivých prken postupně prokresluje spára mezi prkny až na nově nanesený povrch a objevují se 

trhliny (Obr.18). U betonových přechodů se tento problém neprojevuje, nastává však problém 

s odvodem vody z nově zřízené vrstvy (přechody jsou velmi často vodorovné). U dřevěných přechodů 

je problém řešitelný buď přiznáním spar již při zřizování vrstvy, nebo zajištěním většího spolupůsobení 

sousedních prken – zesílením konstrukce. U betonových přechodů přichází v úvahu větší tloušťka 

vrstvy, nebo jiné speciální opatření zajišťující odvod vody. 

Posledním zdrojem závad je nevhodný způsob zřízení povrchu, nebo nevhodné klimatické 

podmínky zrání. Jak dokazuje dosud zcela bezproblémově fungující nástupiště v Nezvěsticích 

(zřizované za ztížených klimatických podmínek, avšak s využitím opatření jako ochranný tubus a 

vyhřívání), tak zřízení plochy je možné i za zhoršených podmínek, avšak s využitím adekvátních 

technických opatření. 

3.6 SHRNUTÍ ZKUŠENOSTÍ 2 ROKY OD ZŘÍZENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY  

Lze konstatovat, že na základě provedených experimentů i zkušeností z ověřovacího provozu 

materiál (resp. celý povrch na bázi gumové stěrky) bez problémů odolává zimnímu posypu technickou 

solí, odhozeným nedopalkům, i případným úkapům z železničních vozidel. Klíčová je z tohoto pohledu 

zejména volba kvalitního UV stálého pojiva. Tyto technologické aspekty však mají dodavatelé této 

technologie zvládnuté a není třeba se jimi dále zabývat. 

Hlavní výhodu ukazuje 

povrch při správném provedení 

právě v zimním období, zejména 

v případě tvorby námrazy. Díky 

pružným vlastnostem celého 

povrchu člověk vlastní vahou 

prošlápne vzniklou vrstvu ledu bez 

rizika uklouznutí, a i díky základní 

černé barvě led a sníh rychle odtává.  

 

 

 

Obr. 19: Chování povrchu 

nástupiště při tvorbě ledovky 
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 4 ZÁVĚR 

Na základě dosavadních zkušeností z upravených nástupišť aplikací nového povrchu 

technologií gumové stěrky lze konstatovat, že současně používanou technologií výroby a pokládky 

gumové stěrky lze pro aplikaci na tyto povrchy použít. Bylo ověřeno, že pokládku gumové stěrky lze 

realizovat jak na nezpevněné povrchy (nástupiště žst. Nezvěstice), tak i na povrchy zpevněné –

betonové panely, dlažbu, asfalt (přechody a rampy žst. Nezvěstice a úpravy v žst. Sušice a Vrchlabí).  

Na základě provedených měření navrženým zkušebním postupem pomocí zkušebního kyvadla 

lze konstatovat, že povrch s aplikovanou gumovou stěrkou je při porovnání skluzových vlastností mírně 

lepší než nástupiště s betonovými deskami stáří cca 25 let, a srovnatelný či mírně lepší než nové 

nástupiště s nástupištními deskami KS - 230. Na základě provedených průzkumů mezi cestujícími lze 

konstatovat, že provedené úpravy v rámci zkušebních úseků jsou i cestujícími hodnoceny kladně.  

Aplikace gumové stěrky není zcela vhodná na nepropustné povrchy bez sklonu - typicky 

úrovňové přechody koleje (panel mezi kolejnicovými pásy), kde může docházet k akumulaci vody 

ve vrstvě stěrky a jejímu zamrzání v zimních měsících.  

Všechny projevené závady lze řešit buď zvolením vhodnějších konstrukčních detailů, nebo 

dodržováním technologických postupů a údržby. Dosud se neprojevila žádná výrazná závada 

znemožňující používání povrchů na bázi gumové stěrky v prostředí železničních stanic.  

Povrchy odolávají běžnému provozu a údržbě včetně solení, mrazovým cyklům i působení 

slunečního záření a lze konstatovat, že je lze při správném provedení bez obtíží aplikovat i v dalších 

železničních stanicích a zastávkách.  
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Zkušební úpravy železničních nástupišť prezentované v tomto příspěvku byly provedeny 
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Abstrakt 

Železniční pražce se v průběhu vývoje železnice vyrábějí z kamene, dřeva, železobetonu, 

předpjatého betonu a oceli. Nově vývoj pražců směřuje k materiálům na bázi polymerů. Cílem tohoto 

příspěvku je shrnutí historie vývoje pražců prezentované na časové ose od začátku 19. století do 

současnosti. Příspěvek se zaměřuje na specifika a poznatky o jednotlivých materiálových typech 

pražce s důrazem na polymery, které ve výrobě železničních pražců představují poslední stupeň stavu 

techniky. 
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Abstract 

Initial railway sleepers were manufactured from stone and hard wood, later have been mass-

producing of pre-stressed concrete or steel and nowadays are developed of polymer-based materials. 

The aim of the paper is to review the sleeper historical development presented on the timeline from 

the beginning of the 18th century to the present. The paper is focused on the characteristics of 

materials with emphasis on polymers, which represents state of the art in the sleeper development. 
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1 ÚVOD 

Příčné pražce jsou součást klasické konstrukce železničního svršku a používají se již od 

počátku železniční dopravy v 19. století ve Velké Británii. Příčný pražec je kolejnicová podpora 

umístěná kolmo k ose trati, na které spočívají kolejnicové pásy, a která je uložena v kamenivu 

kolejového lože, které ho spojitě podpírá a zabezpečuje stálou polohu pražce (Bonnett, 1996). 

Základní názvosloví a statické schéma příčného pražce je na Obr. 1. 

 

Obr. 1: Názvosloví příčného pražce uloženého v kolejovém loži – vlevo, statické schéma svisle 

zatíženého příčného pražce a interakce s winklerovským podložím – vpravo. 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Vít Lojda, Katedra železničních staveb, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze, 

Thákurova 7, 166 29 Praha - Dejvice, tel.: (+420) 224 353 868, e-mail: vit.lojda@fsv.cvut.cz. 

7. HISTORICKÝ VÝVOJ PŘÍČNÝCH PRAŽCŮ Z HLEDISKA MATERIÁLU - OD KAMENE K PO 55



 

Příčné pražce mají z hlediska své funkce: 

• podporovat kolejnicové pásy, 

• udržovat stálou hodnotu rozchodu koleje, 

• přenášet svislé, podélné a příčné zatížení z kolejnicových pásů dále do konstrukce tratě, 

• udržovat projektovaný úklon kolejnicových pásů, 

• předejít elektrickému kontaktu kolejnic pro správnou funkci zabezpečovacího zařízení, 

• umožnit montáž prvků systému upevnění, 

• snižovat hluk a vibrace emitované drážními vozidly (Bonnett, 1996). 

Vzhledem k výše jmenovaným požadavkům, zvyšujícím se nárokům na hospodárnost a 

spolehlivost provozu dráhy prošly příčné pražce vývojem a inovacemi z pohledu tvaru, konstrukce i 

materiálu. Tento článek se zaměřuje na přehled typů příčných pražců z hlediska materiálů 

aplikovaných při jejich výrobě. 

2 HISTORICKÝ VÝVOJ PŘÍČNÝCH PRAŽCŮ  

Výrobní technologie pro zpracování a výrobu příčných pražců nebyly v době vzniku železnice 

v 19. století dostupné, a tak kritériem pro volbu materiálu pro výrobu příčných pražců byla 

jednoduchost a dostupnost, kterou dlouhodobě splňovalo dřevo a kámen (Obr. 3), který se naopak 

významně nerozšířil. Dřevo bylo pro výrobu příčných pražců jediným preferovaným materiálem po 

více než stovku let a období jeho využívání je vyznačeno v Obr. 2. Pro svou omezenou životnost a 

nedostatek kvalitního dřeva pro jejich výrobu bylo přikročeno k hledání nových materiálů ve snaze 

uplatnit modernější materiály. 

Aplikace a masové rozšíření nového materiálu ve výrobě příčných pražců se historicky 

odvíjela od dostupnosti výrobní technologie. Vhodným příkladem je použití betonu (stavební 

materiál charakteristický použitím hydraulického pojiva). Ačkoliv je princip výroby betonu známý 

více než 2000 let, jeho aplikace ve výrobě železničních pražců nebyla možná již v počátku železnice, 

ale až od poloviny 20. století, a to na základě vývoje průmyslových technologií potřebných nejprve 

pro vyztužování betonu a následně pro předpínání betonu. Tato technologie umožnila rozšíření 

pražců z předpjatého betonu, které se do dnešní doby staly na základě své životnosti a hospodárnosti 

nejrozšířenější materiálovou variantou příčných pražců. 

S rozšířením oceli ve stavebním průmyslu bylo i v železničních stavbách přikročeno k výrobě 

pražců z oceli, a to, spolu s předpjatým betonem, z důvodu hledání materiálových alternativ k 

nemodernímu dřevu, se kterým byla rovněž snaha šetřit. Ocelové pražce byly vyráběny z plechu 

lisovaného ve tvaru otočeného koryta (Kugler, 1947). Ocelové „korýtkové“ pražce byly užívány v 60. 

letech 19. století, avšak významně se nerozšířily. Pražce tvaru Y byly vyvinuty až v 90. letech a 

využívají se dodnes ve specifických úsecích železničních tratí. 

Analogickým příkladem k aplikaci předpjatého betonu při výrobě příčných pražců je použití 

plastu (nebo kompozitu s plastovou matricí). Analogie je míněna tak, že potvrzuje potřebu vhodné 

výrobní technologie a ne jen samotný materiál stejně tak jako výše zmíněný předpjatý beton. Plasty 

se v průmyslu používají více než sto let, ale jejich aplikace ve výrobě kolejnicových podpor byla 

možná až výrazně později na základě vyvinutí metody pultruze v 60. letech minulého století v 

Japonsku, kde byly poprvé vyráběny pražce z polyuretanové pěny vyztužené dlouhými skelnými 

vlákny (Ehrenstein, 2009). 

V dalších dekádách došlo k masovému rozšíření aplikace plastu napříč průmyslovými 

odvětvími, což vedlo k nové problematice, a to k nakládání s plastovým odpadem. Z toho důvodu 

začalo docházet k recyklaci plastu a jeho opětovnému využití jako sekundárního materiálu. Tento 

fenomén dohromady s extruzní výrobní technologií plastu umožnil vývoj příčných pražců 

z recyklovaného plastu. Tato metoda výroby pražců je založená na kontinuálním vytlačování horké 

taveniny skrz formovací matrici. Tvar pražce v podélném směru je tímto dán tvarem matrice a 

neumožňuje významné změny tvaru (Mascia, 2012). Po objevu metody vstřikování plastů do forem 
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bylo umožněno navrhnout výrobky z plastu libovolného požadovaného tvaru, a tak i tvar železničního 

pražce (Obr. 3). Při této metodě se tekutý plast (tavenina) pod tlakem vstřikuje do formy a po 

následném odformování se výrobek chladí ve vodní lázni (Mascia, 2012). 

 

Obr. 2: Diagram shrnující materiály používané při výrobě příčných pražců v ČR (část nad časovou 

osou) s doplněním o plasty používané pří výrobě pražců v zahraničí (část pod časovou osou). 

Časová osa v Obr. 2 je doplněna o počátek užívání konstrukce bezstykové koleje v 

tratích ČSR. Současně je vložena informace o zákazu použití kreosotového oleje pro impregnaci 

pražců ze dřeva pro novostavby a rekonstrukce tratí v zemích EU platný od roku 2018 (UIC, 2013). 

Toto omezení použití kreosotového oleje může zásadní mírou ovlivnit rozšíření příčných pražců 

z plastu. V Obr. 3 jsou příčné pražce rozdělené podle různých materiálů a technologie výroby. 

 

Obr. 3: Úsek železniční trati s kamennými bloky – vlevo (Petticrew, 2013) a vpravo příčné pražce 

vyráběné z různých druhů materiálů s vyznačením výrobních technologií: Typ 1 – bukové 

impregnované dřevo – přírodní materiál; Typ 2 – recyklovaný plast – výroba technologií vstřikování 

taveniny do forem; 3 – polyuretanová pěna – metoda pultruze; Typ 4 – recyklovaný plast – metoda 

extruze; 5 – předpjatý beton – technologie předpínání betonu. 

 2.1 Kamenné železniční prahy a bloky 

Zmínky o použití kamenných železničních pražců respektive kamenných bloků se dochovaly 

z  počátku železniční dopravy ve 30. letech 19. století vedle jiných tratí spojeného království 

například na Ardrossanské trati ve Skotsku. Z pohledu geologie se jednalo o bloky z pískovce 

opatřené otvory k přímému upevnění kolejnice pomocí dřevěných či kovových hřebů. Vedle použití 

pískovce existují také zmínky o aplikaci žulových bloků. Páry kamenných bloků se ukládaly přímo 

do zeminy. Ačkoliv kamenné bloky umožňovaly bezpečný průjezd koňského spřežení, po praktické 

stránce se neosvědčily s nástupem lokomotiv zejména z důvodu obtížné údržby rozchodu koleje, 
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zatláčení bloků do podloží pod zatížením, nadměrným hlukem a vibracemi poškozujících jak kolej, 

tak lokomotivu a vozy. Kamenné pražce tak byly po dobu několika let užívané paralelně s pražci 

z tvrdého dřeva a s ohledem na špatné zkušenosti se přestaly aplikovat. (Ransom, 1990; Essery 2007).  

 2.2 Příčné pražce z tvrdého dřeva 

Pražce se dřeva se vyrábějí z tvrdých dřevin typu buk a dub (Obr. 3) a v historii i měkkých 

typu modřín a borovice, které mají však o 25 až 50 % kratší životnost (Kugler, 1947). K výrobě 

dřevěných pražců se používá výhradně vysušené nezkroucené dřevo bez prasklin. Dřevo je svým 

původem náchylné k napadení houbami či hmyzem, které snižují životnost, a proto se musí 

impregnovat kreosotovým olejem dle ČSN 490615, aby se doba použitelnosti dřevěných pražců 

hospodárně prodloužila. Volba kvalitního dřeva pro výrobu a prodloužení jeho životnosti 

impregnační látkou má z hlediska hospodárnosti podstatný vliv, protože obnova dřevěných pražců 

v trati je nákladná a lze ji odhadnout až na 15 % výdajů na udržování trati (Kugler, 1947). Úprava 

dřevěných pražců impregnací použitím kreosotového oleje byla vyhodnocena jako škodlivá 

životnímu prostředí (Thierfelder a Sandström, 2008) a ve státech EU je použití kreosotového oleje 

k výrobě nových pražců k roku 2020 zakázáno (UIC, 2013). I přes adekvátní tuhost dřevěných pražců 

bylo použití dřevěných pražců z důvodu nedostatku kvalitního dřeva pro výrobu, potřebou prodloužit 

životnosti dřeva impregnační látkou, potřebou roznést svislý nápravový tlak pomocí ocelové 

podkladnice došlo k náhradě dřeva pražci z předpjatého betonu. 

 2.3 Příčné pražce z předpjatého betonu 

Předpjatý beton se ve výrobě pražců stal široce používaným materiálem a hmotností a 

stabilitou pražce umožnil použití bezstykové koleje a tím zvýšení provozované rychlosti. Pražce 

z předpjatého betonu se typicky vyrábějí jako monoblokové, ačkoliv v historii se užívaly i 

dvoublokové pražce s propojením ocelovou tyčí se kterými se vlivem nižší hmotnosti lépe zacházelo, 

ale příliš se nerozšířily. Předpjatý pražce se vyrábějí ve formách, do kterých se ještě před fází 

betonáže vkládají polymerní vložky pro montáž vrtulí systému upevnění. Důležitým prvkem nových 

typů betonových pražců je provedení úklonu úložné plochy, který byl u dřevěných pražců proveden 

klínovou podkladnicí.   

 2.4 Příčné pražce z oceli 

V současné době se využívají ocelové pražce tvaru Y, jejichž předností je vyšší příčný odpor 

koleje daný jejich konstrukcí i za snížení šířky kolejového lože o prostor za hlavami pražců. Další 

výhoda je nižší tloušťka kolejového lože pod pražcem. Tyto přednosti vedou k aplikaci pražců tvaru 

Y na specifické úseky železniční trati, kde je není možné použít betonové či dřevěné pražce. 

Nevýhodou ocelových pražců jsou jejich pořizovací náklady a koroze oceli. 

2.5 Příčné pražce z materiálů na bázi polymerů 

Příčné pražce z materiálu na bázi plastů se intenzivněji vyskytují až posledních 10 let s tím, že 

přístup k jejich vývoji v různých zemích i světadílech je značně odlišný. Rozdíly vyplývají z typu 

použitého plastu (nejčastěji polyetylen a polypropylen) a jeho původu (primární či recyklovaný), 

popř. plniva (křemenný písek). Polymery se vyznačují nízkou tuhostí v ohybu a oproti betonu, dřevu 

a oceli až o řád vyšším teplotní délkovou roztažností (Lojda, 2016) což je řešeno jejich vyztužením 

(ocelová, skelná, polymerní). 

Pražce z polymerů jsou vyvíjeny typicky ve formě monoblokového pražce s čtyř-uhelníkovým 

popřípadě po délce optimalizovaným příčným průřezem. Typickým systémem upevnění kolejnice je 

tuhé podkladnicové. Vrtání otvorů pro vkládání vrtule se provádí shodným způsobem ke dřevěným 

pražcům. Vrtule se do pražce umísťují přímým zatáčením bez použití vložek a jsou zakotveny 

zaříznutím závitu vrtule do materiálu pražce (Lojda, 2017; Lojda 2015). 

Příčné pražce na bázi plastů lze předpokládat jako vhodnou alternativu ke dřevěným pražcům 

z pohledu nulové biodegradability (Obr. 4), protože plastové pražce není potřebné ochránit 

impregnační látkou proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Životnost navíc není snížena ani korozí 

materiálu ani UV zářením. Plastové pražce mají srovnatelnou tuhost se dřevěnými (Lojda, 2017) a 
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pod zatížením nejsou náchylné k trhlinám například kvůli špatnému podepření vlivem špatného 

podbití nebo poddolování tak jako betonové pražce (Hudeček, Cihlářová 2015). Dalším znakem 

pražců z plastů je jejich reakce na zatížení pružnou vratnou deformací, která vede k redukci 

dynamických sil a vibrací. Tím nedochází k například k nadměrnému hluku či opotřebení zrn 

kameniva kolejového lože pod pražcem. 

Mezi největší nevýhodu pražců z plastů patří jejich nízká hmotnost, která může vést tak jako u 

dřevěných pražců k nízkému příčnému odporu pražce a problematikou omezení funkce bezstykové 

koleje. Další společnou nevýhodou pražců ze dřeva a pražců z plastu je nízká tvrdost povrchu, která 

může vlivem cyklického zatížení od provozování tratě způsobit indentaci paty kolejnice do úložné 

plochy pražce. Tomu se předchází používáním podkladnicového upevnění, nejčastěji typu K, které je 

však technicky překonané a nehospodárné. Souhrn výhod a nevýhod pražců na bázi polymerů a 

důsledky jejich aplikace jsou shrnuté v Obr. 4. 

 

Obr. 4: Silné a slabé stránky uplatnění příčných pražců na bázi plastů (Lojda 2015; Lojda 2016; 

Lojda, 2017). 

 3 ZÁVĚR 

Materiály používané v současnosti pro výrobu příčných pražců lze shrnout do dvou skupin, a 

to tradiční materiály, mezi které patří tvrdé impregnované dřevo, předpjatý beton a ocel a materiály 

alternativní na bázi polymerů. Dřevěné pražce vynikají pro svou tvarovou adaptabilitu, a pro jejich 

pružnost, jejíž míra je adekvátní pro tuhost tratě. Nicméně jejich nevýhodou je krátká životnost, 

nedostatek kvalitního dřeva pro jejich výrobu a náchylnost k biodegradabilitě, která vede k 

nezbytnosti dřevěné pražce impregnovat kreosotovým olejem, který však obsahuje škodlivé látky. Z 

těchto důvodů dochází ve státech EU i ve světě dlouhodobě při výrobě pražců k záměně dřeva za jiný 

materiál, nejčastěji za předpjatý beton. Tento trvanlivý typ pražce se významně rozšířil, avšak 

významnou nevýhodou je jeho příliš vysoká tuhost, hmotnost a tvrdost povrchu, která vede k malé 

kontaktní ploše mezi zrny kameniva kolejového lože a pražcem. Podle uvedených poznatků je 

vhodné aplikovat při výrobě pražců materiál, který je trvanlivý jako beton a zároveň pružný a 

přizpůsobivý jako dřevo, a proto se jako možný materiál jeví polymery. Polymery a kompozity s 

polymerní matricí představují mezi materiály užitými historicky ve výrobě železničních pražců 

poslední stupeň stavu techniky. Požadavky na jejich vlastnosti a design vedly k vývoji rozmanitých 

typů konstrukce a tvaru, ale také způsobu a materiálu vyztužení. Tyto nové typy je třeba řádně 

zkoušet jak laboratorně, tak v rámci zkušebních úseků tratí a najít podmínky za jakých je možné je 

integrovat v rámci železničních infrastruktur jednotlivých států EU. 
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Lze očekávat, že v budoucnu nebude mít žádný ze jmenovaných materiálů užívaných v 

současnosti pro výrobu příčných pražců takové vlastnosti, aby zároveň splňoval požadavky na 

mechanickou odolnost, aplikaci systému upevnění, hospodárnost, zřízení konstrukce bezstykové 

koleje nebo pružnost ve výhybkách a stal se tak výlučným materiálem pro výrobu železničních 

pražců. Autor článku předpokládá, že nejrozšířenějším materiálem pro výrobu pražců bude i nadále 

předpjatý beton a pražce ze dřeva, oceli a polymerů najdou svou aplikaci v úsecích se speciálními 

požadavky na tuhost trati či na příčný odpor pražce.  
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PROFESSIONAL TOOLS AND BIM READY SOLUTIONS FOR INFRASTRUCTURE  

Příspěvek se zaměřuje na aktuální problematiku BIM řešení pro stavby dopravní infrastruktury 

(silniční, železniční, vodní cesty) a představuje k tomu vhodné projekční nástroje a pomůcky dodávané 

společností ADEON CZ, které napomáhají snížit pracnost a chybovost projektů dopravní 

infrastruktury, s cílem odlehčit v dnešní době značně vytíženým projektantům a vytvořit tak prostor, 

který mohou věnovat plně své projekční činnosti. To vše s nutnou podporou vkládání informací 

a možností exportu do formátů vhodných pro sdílení dat napříč projekty a profesemi, jakožto 

základního kamene pro BIM projektování. 
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Abstract 

This article is focused on current BIM ready solution issues for road, railway, waterway 

infrastructure and municipal networks and pipeline design software and provides the appropriate design 

tools and solutions supplied by ADEON CZ, which help to reduce the labor and error rate of 

infrastructure projects in order to make design easier for today heavy-busy designers, it aims to increase 

their work efficiency. All of this with the necessary support for inserting information and ability to 

export design and information data into different formats for the ability to share projects across 

professions from the time of concept and design creation, to construction realization until to a possible 

demolition of this infrastructure construction. 
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1  ÚVOD 

Nedílnou součástí projekční činnosti dneška a to i v odvětví infrastruktury, ať již silniční, 

železniční či venkovních sítí se již pomalu, ale jistě, stává nutnost reflektovat požadavky zadavatele 

projektové dokumentace, a to v jakémkoli stádiu, v „BIM“. Cílem článku není vysvětlení tohoto pojmu, 

ať již v širším či užším slova smyslu. Článek se zaměřuje na projekční nástroje a ucelená řešení pro 

infrastrukturu dodávaná společností ADEON CZ, které umožňují snížit pracnost každodenní rutinní 

práce projektanta, přesnost vytváření 3D modelu a zajišťují přehledně vkládat a spravovat potřebné 

informace, ať již k modelu, jako celku, tak především pro jednotlivé objekty a skupiny objektů 

v modelu obsažené. Nedílnou součástí celého prostředí BIM je samozřejmě zajištění exportu dat 

z projekčních software pro jejich sdílení s ostatními kooperanty, investory atd. v celém tomto 

digitálním ekosystému. 
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2  NÁSTROJE AUTOCAD A AUTOCAD CIVIL 3D OD ADEON CZ  

Důležitou součástí infrastrukturních projektů, i přes rychlý vývoj digitalizace celého 

procesu, je i nadále výkresová dokumentace. ADEON CZ je si tohoto vědom a tak nabízí a dále 

pracuje v úzkém kontaktu s projektanty na aplikacích, které usnadňují a urychlují procesy tvorby 

Dopravně inženýrských opatření či napomáhají s finalizací procesu tvorby příčných řezů, 

podélných profilů, zpracování dat zaměření pro tvorbu digitálního modelu terénu (DTM) apod., pro 

CAD platformy firmy Autodesk, jako je AutoCAD a především AutoCAD Civil 3D. 

Avšak s ohledem na současné nároky kladené na projekční software a potřeby projektantů 

disponuje společnost ADEON CZ komplexním sofistikovaným řešením pro projektování silnic, 

železnic, vodních cest a městských potrubních a kabelových sítí. Tato řešení jsou připravena 

a navržena s ohledem na přehlednost, logickou posloupnost práce v projektu a samozřejmě jsou 

zapracovávány potřeby plynoucí z české standardizace a zvyklostí, jak pro tvorbu návrhu, tak pro 

výkresovou dokumentaci. Řešení nabízená společností ADEON CZ, jakožto výhradního 

distributora řešení CGS Labs a SL King jsou již nyní připravena pro nasazení v BIM prostředí, díky 

možnostem přidávat informace do 3D modelu a tento model, včetně dodaných informací, dále sdílet 

nejen mezi samotnými kooperanty v projekčním týmu, ale napříč všemi profesemi, investory apod. 

Toho je docíleno kompatibilitou modelu a informací v něm obsažených pomocí výstupů jakým je 

především IFC datový soubor a dále LandXML a DWG souborový formát. Současně je velkou 

výhodou, napomáhající kromě promyšleného uživatelskému prostředí i fakt, že tato řešení jsou 

nadstavbami dnes již klasických CAD řešení, ať již AutoCAD, Civil 3D, Map 3D, BricsCAD či jak 

je tomu u programu SEWER+ od společnosti SL King pro návrh všech tipů městských sítí také 

podpora programu ZW CAD. 

2.1 ADEON CZ šablona pro AutoCAD Civil 3D 

Základním prvkem každého projektu zpracovávaného v AutoCAD Civil 3D je kvalitní šablona. 

Ta s sebou přináší vizuální styly objektů situace, podélného profilu i zobrazení stop příčných řezů a je 

tak odrazovým můstkem pro každý zpracovávaný projekt. ADEON CZ má šablonu připravenu 

s ohledem na české standardy a zvyklosti, pro všechny tyto zmíněné objekty. 

 

Obr. 1: Výkres situace programu AutoCAD Civil 3D – šablona ADEON CZ 

Na Obr. 1 je zachycen situační výkres, tak jak jsou nastaveny vizuální styly pro jednotlivé typy 

objektů, jako je trasa, sklonovníky, staničení, tabulky oblouků, dále vrstevnice, popis vrstevnic a další. 
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Obr. 2: Vyobrazení podélného profilu programu AutoCAD Civil 3D – šablona ADEON CZ 

Na Obr. 2 je znázorněn podélný profil, dle nastavení stylů v šabloně ADEON CZ, jak je 

uživatelům k dispozici, obdobně jako dříve zmíněné styly pro vykreslení situace. 

 

Obr. 3: Vyobrazení příčného řezu pro tisk programu AutoCAD Civil 3D – šablona ADEON CZ 

Styly pro vykreslení stop příčných řezů mají kódy nastaveny tak, aby se vytvořené řezy 

zobrazovaly dle Obr. 3. Nastavení stylů se provádí přehledně volbou z knihovny kdy, styly pro situaci 

jsou pojmenovány „Situace“, styly pro zobrazení stop příčných řezů „Příčný řez“, pro jejich zobrazení 

jako vzorových pak „Vzorový řez“ apod. 

2.2 Podsestavy ADEON CZ pro AutoCAD Civil 3D 

S projekty zpracovávanými v AutoCAD Civil 3D se váže nutnost použití vzorových příčných 

řezů pro trasy liniových staveb, tvořených jednotlivými tzv. podsestavami. Pro uživatele jsou nad 

rámec české lokalizace připraveny spol. ADEON CZ např. podsestavy: 

• jízdních pruhů, 

• obrub, 

• chodníků, 

• středních dělících pásů (SDP), 

• dálničního tělesa (SDP a jízdní pruhy), 

• a další. 

V součinnosti s uživateli vytváříme i podsestavy a sestavy vzorových příčných řezů dle jejich 

přání a potřeb, jako jsou např. podsestavy pro spol. SKANSKA a další naše zákazníky. 
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2.3 ADEON CZ Dopravní značení 

Aplikace ADEON Dopravní značení je rozšiřujícím modul pro CAD platformy: 

• AutoCAD, 

• AutoCAD Civil 3D. 

Obsahem aplikace je rozsáhlá knihovna kompletního dopravního značení obsahující více jak 

4000 dynamických bloků, typů čar dopravního značení a to: 

• svislého, 

• vodorovného, 

• a podélných čár. 

Veškeré zobrazení dopravních značek, ať již svislých či vodorovných a jejich jednotlivých částí 

je řízeno pomocí hladin AutoCADu. Uživatel tak má plnou kontrolu nad barvou a typem čar 

zobrazovaných objektů, tak nad tím, zda vůbec budou dané části / prvky značky zobrazeny, jako je 

např. přeškrtnutí značek a textu jejich označení atd. Uživatel tohoto dosáhne velmi jednoduše pomocí 

uzpůsobení připravených hladin, které je možné uložit do standardní firemní šablony a uzpůsobit tak 

i dopravní značení celofiremní požadovaným standardům shodně, jako je tomu pro samotný CAD. 

 

 

Obr. 4: Okno aplikace a detail výběru skupin svislého DZ - ADEON Dopravní značení 

Vše je pro uživatele připraveno ve variantách pro navrhované a stávající značení. Jednotlivé 

typy značek jsou přehledně rozděleny do záložek aplikace. Skupiny svislého značení jsou dále 

přehledně rozděleny v rolovacím výběru, jak je patrné z Obr. 4. Jak je také z Obr. 4 zřejmé, volba 

značení navrženého či stávající se provádí jednoduše pouhým zatržením dané volby, čímž dojde 

okamžitě i ke změně barvy tlačítek v aplikaci, pro snadnou vizuální kontrolu uživatele, viz Obr. 5. 
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Obr. 5: Změna značení z navrhovaného na stávající - ADEON Dopravní značení 

Následně vložené svislé dopravní značení může vypadat např. tak, jak je vyobrazeno níž na 

Obr. 6, pro návrh či pro stávající značení. 

  

 

Obr. 6: Příklady navrhovaného a stávajícího SDZ aplikace - ADEON Dopravní značení 

Shodně je uživatelem vkládáno i řízeno zobrazení vodorovného značení. Při jeho tvorbě byly 

respektovány normy a zvyklosti, jak ve tvaru, tak možnostech umístění ve výkresu, jako je možnost 

automatického natočení dle objektu, rozšíření, protažení, odsazení apod. 
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Obr. 7: Příklady navrhovaného a stávajícího SDZ aplikace - ADEON Dopravní značení 

Analogicky se také vkládají podélné čáry, které se po volbě typu čáry vykreslují shodně jako 

křivky AutoCADu s tím, že po ukončení příkazu kreslení dojde k vykreslení dle zvoleného typu čáry, 

viz náhled objektů na Obr. 7. 

Obr. 8: Příklady editačních možností a tvorby výkazů - ADEON Dopravní značení 

Nedílnou součástí aplikace jsou editační funkce a tvorba výkazů. Editační funkce zahrnují 

změnu měřítka pro podélné čáry (dle výběru či pro všechny vložené), pro zajištění nezávislosti těchto 

výkresových objektů na změně měřítka poznámek a dále možnost změny navrženého značení na 

stávající a opačně, pro všechny typy značení vložených do výkresu skrze aplikaci, viz náhled aplikace 

Obr. 8 vlevo. A to vše se zachováním uživatelem provedených změn, jako je např. poloha, natočení 

a posun značení, jeho protažení, změna obsahu textu, piktogramu apod. na jedno kliknutí myší. 
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Tvorba výkazů je podstatnou částí práce projektanta při tvorbě dopravně inženýrských opatření, 

která při nutnosti provádět změny bývá často časově velmi náročná. Z tohoto důvodu aplikace obsahuje 

integrovanou tvorbu výkazů (Obr. 8 vpravo a Obr. 9), pomoci které na jedno kliknutí myší uživatel 

získá náhled výkazu v CAD prostředí pro: 

• svislé značení 

o navržené i stávající (tedy rušené), 

o včetně informací o typech sloupků, 

• vodorovné značení 

o počet, ale především informaci o skutečné ploše pro tvorbu nátěru, 

o včetně informace o potřebné barvě, 

• podélné čáry 

o informace o skutečné délce a ploše zvlášť pro jednotlivé typy podélných čar. 

Z předešlého plyne, že tvorba DIO a nutných výkazů je tak značně díky aplikaci zjednodušena 

a časová náročnost je tak radikálně zmenšena. 

 

  

Obr. 9: Náhled výkazů v CAD a v prostředí MS Excel - ADEON Dopravní značení 

2.4 ADEON CZ Civil Tools 

ADEON Civil Tools je aplikací, rozšiřující možnosti AutoCAD a Civil 3D v oblasti: 

• zpracování dat zaměření, dodávaných ve formě textů v bodech zaměření souboru 

DWG, 

• dopracování podélných, ale především příčných řezů, 

• tvorbu výkazů délek čar (např. pro výkazy obrub), 

• tvorbu výkazů ploch (zpevněné / nezpevněné / dle materiálu apod.), 

• a pro přesné odměřování ve 2D (bez chyb způsobených uchopení objektů s výškovou 

hodnotou a nikoli v průmětu objektů do z=0). 
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Obr. 10: Úprava textu zaměření aplikací - ADEON Civil Tools 

Aplikace umožňuje přehledně a rychle upravit textová data zaměření v souboru DWG do 

formátu AutoCAD, upravit jejich redukovanou výšku na skutečnou nadmořskou výšku a následně tak 

data využít pro tvorbu digitálního modelu terénu programu AutoCAD Civil 3D, jak je vyobrazeno na 

Obr. 10.  

 

 

Obr. 11: Tvorba popisek řezů a podélného profilu v aplikaci - ADEON Civil Tools 

Dalším benefitem je tvorba rychlých popisků podélných a především zobrazení příčných řezů, 

kdy nastavení stavu popisku (hladina, typ čáry, typ písma), viz Obr. 11 vlevo, se provádí nezávisle na 

nastavení AutoCAD / Civil 3D. Uživateli jsou k dispozici: 

• popisky výšek, 

• popisky výšek s výškovou kačenou dvou typů, 

• popisky sklonů 

o s šipkami či bez, 

o s umístěním nad popisovaným objektem či pod ním. 
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Popisky výšek (viz Obr. 11 vpravo) jsou zautomatizované a to tak, že uživatel si zvolí bod 

srovnávací roviny, její výšku a výšku pro umístění popisku. Následně již volbou bodu v příčném řezu 

tento aplikace popisuje skutečnou výškou ve zvolené výškové hladině popisku, jak je zřejmé z Obr. 12. 

uvnitř modře zvýrazněných polí. 

 

Obr. 12: Vytvořené popisky a úsečky se sklonem aplikací - ADEON Civil Tools  

K dispozici je dále možnost pro vykreslování úseček dle sklonu – zadání vstupních dat se děje 

v posloupnosti: volba zadání skonu (v % či v poměru a vložením hodnoty sklonu), zadání budoucí 

délky objektu, výběr počátku, volba kvadrantu myší pro vykreslení úsečky se sklonem a následně dojde 

k vykreslení úsečky aplikací, včetně popisku a případně i šipky sklonu dle volby uživatele s danou 

délkou. 

 

Obr. 13: Karta Popisků sklonu a tovrby úseček se sklonem aplikace - ADEON Civil Tools 
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3  IMPORT KATASTRU NEMOVITOSTÍ DO CAD PROSTŘEDÍ 

Díky spolupráci společnosti ADEON CZ se společností BIMTECH nabízí ADEON CZ svým 

zákazníkům zdarma aplikaci pro import katastru nemovitostí, která je integrována do AutoCAD, 

AutoCAD Civil 3D či Map 3D a nabízí, krom jiného, import aktuální katastrální mapy přímo do 

pracovního prostoru. Importovaná data jsou objekty AutoCAD, jsou tedy součástí DWG ve formě textu 

či křivek. 

 

Obr. 14: Okno pro vložení katastrální mapy aplikace - BIMTECH TOOLS 

Údaje katastru je možné vkládat dle souřadného systému S-JTSK (vhodné pro Civil 3D a Map 

3D) či v souřadnicích X, Y (pro AutoCAD). Dále je možné zvolit vložení celého katastru či výřezu 

oknem, případně podložení ortofotomapou, jak je patrné z Obr. 14. 

 

Obr. 15: Naimporotvaná katastrální mapa pomocí aplikace - BIMTECH TOOLS 

Výsledná naimportovaná katastrální mapa je vyobrazena na Obr. 15. Jak je zde patrné, jsou 

vloženy parcely a budovy, včetně čísel a grafických informací o typu pozemku, dále jsou vloženy 
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i hranice bonit půdy. Pomocí čísel budov a pozemků je možné se s funkcí „Informace o parcele“ odvolat 

přímo na výpis katastru nemovitostí, což je další vítanou přidanou hodnotou této aplikace. 

4  OBALOVÉ KŘIVKY AUTOPATH 

Tvorba obalových či vlečných křivek je nedílnou součástí projektů dopravní infrastruktury, ať 

již pro kontrolu průjezdnosti danými typy vozidel nově plánovaného či rekonstruovaného úseku 

pozemní komunikace, navrhovaného parkoviště, logistického skladu, letiště apod. Jsme si toho dobře 

vědomi, a tak součástí portfolia společnosti ADEON CZ je s naším partnerem společností CGS Labs 

s více jak 25 letou historií vyvíjena a distribuována k tomuto účelu specializovaná aplikace s názvem 

AUTOPATH. 

AUTOPATH je profesionální řešení analýzy vlečných křivek, nejčastějším využitím je analýza 

průjezdů vozidel na silnicích, křižovatkách, parkovištích, staveništích, letištích, nakládacích prostorách 

apod. AUTOPATH obsahuje rozsáhlou celosvětovou knihovnu vozidel a to včetně českých TP 171, 

uživatelsky přehlednou a jednoduchou možností pro definici vlastních vozidel, jakými jsou např. 

automobilní jeřáby, teleskopické přívěsy, soupravy a další, např. i speciální vozidla. 

  

Obr. 16: Výtah z knihovny obsažené v aplikaci - AUTOPATH PRO 

Ačkoli AUTOPATH je plně lokalizován a obsahuje knihovnu TP 171, jsme si vědomi 

nedokonalosti této technické podmínky a tak jsem již tak rozsáhlou knihovnu obohatili o speciální 

požadavky uživatelů (viz. také příklady na Obr. 16) o vozidla jako jsou: 

• hasičské plošiny Tatra T815, Mercedes Econic, Man TGM, Iveco Tracker 

• automobilní jeřáby značek Kato, Liebherr a Terex 

• dále o knihovnu letadel, letištních vozidel a mnoho dalšího. 

Důležitou, již zmíněnou vlastností programu AUTOPATH ve verzi PRO, je možnost tvorby 

vlastní, i speciálních vozidel, přívěsů, návěsů atd., viz např. Obr. 17. 
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Obr. 17: Speciánlní vozidla vytvořená v aplikaci AUTOPATH PRO 

5  PROFESNÍ NADSTAVBA PLATEIA PRO SILNIČÁŘE 

PLATEIA je profesní BIM ready nadstavbové řešení pro projektování a rekonstrukce všech 

kategorií silnic od dálnic, rychlostních, místních a obslužných komunikací, polních a lesních cest, 

cyklotras, chodníků atd. Program PLATEIA ukládá veškerá data projektu do souborů DWG, umožňuje 

rychlé aktualizace geometrie vyvolané změnami v projektu a výměnu dat v rámci software CGS Labs 

a software Autodesk. K dispozici jsou Vám rozhraní pro výměnu dat formátu AutoCAD Civil 3D, 

LandXML a také formát IFC. To s možností využití tzv. Správce vlastností předurčuje program pro 

nasazení v BIM prostředí, jelikož zajišťuje jak kompatibilní sdílení dat, tak i správu jejich vlastností 

a uživatelských atributů. 

PALTEIA zahrnuje lokalizace řady zemí, včetně České republiky. Při potřebě tvorby projektové 

dokumentace pro zahraničního partnera je možné obsažené lokalizace zahrnující standardy návrhu 

a výkresové standardy využít. PLATEIA je plnohodnotným řešení kompatibilním s CAD platformami 

Autodesk AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D a BricsCAD. 

 

Obr. 18: Digitální model terénu programu - PLATEIA 

PLATEIA disponuje projekčními nástroji pro: 

• digitální modelu terénu, 

• tvorbu zemních těles, 

• nástroje pro návrh vozovek (situace, podélné profily), 

• křižovatek i okružních, 
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• nástroje návrhu a editace příčných řezů (v podstatě bez geometrických omezení 

a nutností využívání programování či stylů sad kódů, jako je tomu v programu 

AutoCAD Civil 3D, viz Obr. 19), 

• tvorbu 3D těles pozemních komunikací (i mostních či tunelových objektů apod. viz 

příklad na Obr. 20), 

• tvorba výkazů objemů zemních prací a materiálů, 

• vykreslování hmotnice, 

• speciální nástroje pro rekonstrukce vozovek 

o nástroje regresní analýzy pro optimální přizpůsobení a vytváření podélných 

profilů na základě stávajících údajů o ose komunikace nebo z geodetického 

zaměření vozovky, 

• vodorovné a svislé dopravní značení ve 3D, včetně výkazů pomocí aplikace 

AUTOSIGN. 

 

Obr. 19: Digitální model terénu programu - PLATEIA 

 

Obr. 20: Digitální model terénu programu - PLATEIA 

6  PROFESNÍ NADSTAVBA FERROVIA PRO KOLEJÁŘE 

FERROVIA od společnosti CGS Labs je profesním BIM ready řešením pro projektování 

a analýzu kolejových tratí. Zahrnuje lokalizace řady zemí, včetně České republiky. FERROVIA 

poskytuje plnohodnotné nástroje pro trasování, tvorbu podélných profilů, detailní návrh a editace 

příčných řezů, včetně aplikace převýšení koleje, dále obsahuje rozsáhlou knihovnu výhybek 

a železničních napojení na které stejně jako na funkcích programu spolupracujeme s českými uživateli, 

dále je obsahem programu detailní 3D modelování a také nezbytná tvorba dokumentace. Obsaženy jsou 

do detailu zpracované nástroje regresní analýzy pro trasování, které poskytují uživateli komplexní 

možnosti pro přizpůsobení návrhu a modelu např. i pro navádění stavebních strojů či strojů údržby. 
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Obr. 21: Digitální model terénu programu - FERROVIA 

Flexibilní dynamický datový model FERROVIE využívající BIM pracovních postupů 

a procesů, které společně s pečlivě navrženým uživatelským rozhraním, dělají z tohoto řešení z pohledu 

uživatele intuitivní, rychlý a přesný projekční nástroj, jehož data jsou vždy aktuální zohledňující 

provedené změny, který nejen na českém a slovenském trhu nemá konkurenci. 

 

Obr. 22: Vkládání výhybe programu – FERROVIA 

FERROVIA disponuje projekčními nástroji pro modelaci: 

• digitálního modelu terénu, 

• tvorbu zemních těles, 

• nástroje pro návrh tratě (situace, podélné profily), 

o tvorba paralelních tras a objektů tratě, 

o podpora české kubické paraboly, 

• výhybek, 

o rozsáhlá knihovna – včetně možnosti vkládání výhybek v obloucích (viz 

Obr. 22), 

• nástroje návrhu a editace příčných řezů (v podstatě bez geometrických omezení viz 

Obr. 23), 

• propojování objektů železničních tratí (viz Obrázek 24), 

• tvorba 3D těles tratí (i mostních či tunelových objektů apod.), viz příklad na Obr. 24, 
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• tvorba výkazů objemů zemních prací a materiálů, 

• vykreslování hmotnice, 

• speciální nástroje pro rekonstrukce a přestavby železničních tratí 

o další obrovskou výhodou programu FERROVIA je pokročilá komplexní 

technologie pro trasování a možnosti regresní analýzy a celkové optimalizace 

geometrie návrhu podélných profilů a nivelety. Na základě různých vstupů, 

dat zamření a mnoha editovatelných parametrů jsou automaticky vypočítány 

a vygenerovány osy kolejí s příslušnými přechodnicemi. Tyto možnosti dávají 

projektantovi do rukou silný nástroj pro přestavbu železnic a to včetně 

podpory regrese jednotlivých prvků os kolejí. 

 

Obr. 23: Tvorba příčných řezů do sebemenších detailů v programu - FERROVIA 

 

Obr. 24: Tvorba 3D těles tratí i jejich propojení v programu - FERROVIA 

7  PROFESNÍ NADSTAVBA AQUATERRA PRO VODOHOSPODÁŘE 

AQUATERRA, řešen od společnosti CGS Labs, je stejně tak jako dříve zmíněná PLATEIA 

a FERROVIA profesní BIM ready řešení pro projektování v tomto případě vodních toků. 

AQUATERRA poskytuje plnohodnotné nástroje pro tvorbu digitálního modelu terénu (Obr. 25), 

trasování, tvorbu podélných profilů, detailní návrh a editaci příčných řezů, při současném znázornění 

hladiny vody, umožňuje komunikaci s dalšími programy jako je MIKE FLOOD či HEC-RAS (viz 

Obr. 27) pro výpočty ochrany před povodněmi, přívalovými dešti, sesuvy půdy a návrhy zavlažovacích 

systémů. 
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Obr. 25: Digitální model terénu programu - AQUATERRA 

AQUATERRA na základě situace, podélného profilu a příčných řezů (viz Obr. 26) vytváří 3D 

solid modely řek, kanálů i zpevněných kanálů. AQUATERRA využívá flexibilního dynamického 

datového modelu, společně jako tomu je u dříve zmíněných BIM ready řešení PLATEIA 

a FERROVIA, i AQARTERRA přejímá pracovní postupy a procesy zohledňující projekční praxi, které 

společně s pečlivě navrženým uživatelským rozhraním dělají z tohoto řešení z pohledu uživatele 

intuitivní, rychlý a přesný projekční nástroj, jehož data jsou vždy aktuální. AQUATERRA samozřejmě 

podporuje export dat QTO – materiálových kalkulací a mnoho dalších velmi užitečných nástrojů 

a funkcí, včetně Správce vlastností a exportu do IFC datového formátu pro spolupráci v BIM prostředí. 

 

Obr. 26: Příčné řezy vytvořené v programu - AQUATERRA 

Díky výše zmíněnému a díky pečlivosti, se kterou byl program a uživatelské rozhraní navrženo, 

se zohledněním pracovních postupů se AQUATERRA překvapivě rychle učí a snadno používá. 
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Obr. 27: Výměna dat mezi programy HEC-RAS a AQUATERRA 

8  PROFESNÍ NADSTAVBA SEWER+ PRO VNĚJŠÍ SÍTĚ 

SEWER+ je rozšíření pro AutoCAD Civil 3D, které komplexně řeší projektování a správu 

venkovních sítí, především pak potrubních jako - kanalizace, vodovody, plynovody a dále elektrických 

a datových vedení. Díky SEWER+ snadno vytváříte komplexní potrubní sítě, na jedno kliknutí myší 

získá uživatel podélné profily, včetně křížní se všemi v situaci zakreslenými sítěmi, dále řezy, výpočty 

kubatur a to vše je podpořeno hydrotechnickými výpočty. 
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Obr. 28: Výměna dat mezi programy HEC-RAS a AQUATERRA 

Základními funkcemi SEWER+ jsou:  

• projektování venkovních potrubních sítí - kanalizace, vodovod, plynovod,  

• projektování elektrických a datových podzemních sítí, 

• návrh trubních a kabelových sítí v situaci s automatickou tvorbou popisu tras, 

• vykreslování podélných profilů včetně zobrazení křížení objektů sítí vykreslených v situaci 

na jedno kliknutí myši s interaktivním návrhem nivelety sítě, 

• obsahem českého lokalizačního balíčku jsou šablony pro CAD systém, pro SEWER+ a také 

katalogy potrubí a šachet, vše je možné snadno upravit a rozšířit dle potřeb uživatele a výrobců 

těchto objektů, 

• v programu jsou obsaženy hydrotechnické výpočty pro kanalizaci dle Bartoškovy metody, 

• dále hydrotechnické výpočty pro vodovod s přímým napojením na Epanet, 

• je také integrován automatický výpočet QTO – výkazů kubatur jednotlivých vrstev založený 

na nadefinovaných příčných řezech dle tvaru výkopu s možností jejich vykreslení. 

Výběr nejdůležitějších nástrojů pro tvorbu situace v programu SEWER+: 

• Model terénu - digitální model terénu je možné převzít z modelu AutoCAD Civil 3D, případně 

využít vlastní nástroje pro tvorbu DTM nad obecnými CAD systémy jako je AutoCAD, 

BricsCAD či ZW CAD. 

• Sítě – projekt / model není v podstatě datově omezen, tzn., že limity jsou dány jen zvoleným 

CAD jádrem a jeho systémovými nároky. Trasy sítí je možné zadávat interaktivně v prostředí 

výkresu či převést stávající CAD entity na objekty tras. Sítě je možné kdykoliv upravit, díky 

dynamickému modelu jsou vždy změny okamžitě aplikovány pro celý model. 

• Informace o sítích - každý prvek (potrubí, šachta nebo uzel, řad, větev atd.) si kromě grafické 

informace s sebou nesou i další jako je typ potrubí, jeho vlastnosti, rozměry šachet, apod.  

• Popis sítí – ihned při vykreslování sítí je vypisován polohopis, doplněný o automatické 

popisky, určené uživatelem pomocí šablony programu. Popisky jsou editovatelné skrze 

nastavení šablony, kdy je možné popsat např. délku, průměr, materiál, spád, staničení šachet 

a uzlů, výšky dna, poklopů, a mnoho dalšího. 

• Objekty sítí - v libovolném místě sítě je možné definovat další objekty, a to nejen křížení, ale 

i přípojky, spoje, atd. 

8. PROFESNÍ DOPLŇKY A BIM ŘEŠENÍ PRO INFRASTRUKTURU 78



 

• Výkazy - veškeré objekty, sítě, materiálové kalkulace atd. je možné exportovat. 

Výčet nejdůležitějších funkcí pro tvorbu podélných profilů: 

• Vykreslování - vykreslování podélného profilu je možné pro všechny sítě v situaci jedním 

kliknutím myši, při kterém dojde k vykreslení výšek navrženého i stávajícího terénu, objektů 

uzlů atd. 

• Návrh nivelety – Niveletu je možné zadávat graficky pro jednotlivé uzly/šachty, jednotlivě 

číselně pro tyto objekty anebo zadáním konstantní hloubky všem objektům, zadané např. 

relativně k terénu. 

• Zobrazení podélného profilu – stejně tak, jako ostatní objekty, je možné editovat, nastavit 

různé srovnávací roviny i v průběhu jednoho profilu pro řešení míst s velkým převýšením atd. 

• Aktualizace profilu – dynamický model reflektuje změny a zapracovává je do projektu – data 

jsou tak vždy propojena a aktuální. 

• Křížení sítí - křížení jsou automaticky vykreslována do podélných profilu a to i s popisem 

o pozici křížení, rozměru, atd. 

Nejdůležitější funkce pro vytváření příčných řezů: 

• Vzorové příčné řezy – pro každou trasu je možné určit řadu vzorových příčných řezů, 

určujících tvar výkopu, skladbu a tloušťky jednotlivých vrstev. Vrstvy je možné definovat 

jako živice, humus, podsypy, obsypy atd. 

• Vykreslování příčných řezů - po zadání vzorového příčného řezu lze vykreslit jednotlivé řezy 

v daném staničení, řezy jsou doplněny o informace, jako jsou rozměry, výšky atd. 

• Výpočet kubatur - na základě těchto vzorových řezů se provádí automatický výpočet kubatur 

a to jak po jednotlivých položkách, tak i celkový report objemů výkopu a náspu. 

Nejdůležitější informace pro hydrotechnické výpočty, jsou součástí programu: 

• Výpočet srážek – se SEWER+ můžete zadat jednotlivá povodí a určit typy povrchů povodí. 

Povodí je možné graficky znázornit i v situaci vytvořit tak hydrotechnickou mapu. Výpočty 

je možné provádět různými metodami - zadáním ITP diagramu, výpočtem dle Reinholda 

anebo pomocí nastavení aktuálních srážek. V programu naleznete již připravené hodnoty 

srážek jednotlivých oblastí České republiky dle Trupla. 

• Výpočet odpadních vod – kromě samotných srážek lze v SEWER+ definovat i další vstupy 

do potrubního systému: z průmyslu, od obyvatel nebo případně další zadané zdroje 

(v závislosti na počtu obyvatel, spotřeby průmyslu a to na hektar nebo konstantou). 

• Dimenzování - na základě zadaných spádů a vstupů do systému SEWER+ zkontroluje, zda 

uživatelem zadané dimenze vyhovují. Pokud nikoli, systém na tuto skutečnost upozorní 

a automaticky opraví hodnoty na vyhovující. Výpočet se provádí v závislosti na maximálním 

procentuelním plnění potrubí a minimální rychlosti toku. 

• Výpočty vody – se SEWER+ lze navrhovat také vodovodní potrubí, program je tak tedy 

schopný provádět kontrolu i těchto sítí. Výpočty vycházejí z nastavení vlastností jednotlivých 

uzlů, kdy je určující, zda daný uzel je zdrojem vody či pumpou, čerpadlem, hydrantem, atd. 

Dále je možné nastavovat pravidla pro chování sítě, jako např. co je nutné provést, když tlak 

klesne pod danou mez. Následně lze přistoupit k vlastnímu výpočtu, který je možné provézt 

dle různých vzorců a výsledek vykázat nebo jej znázornit v programu Epanet, se kterým je 

SEWER+ propojen. 

• Simulace - výsledky výpočtů dimenzování sítě lze znázornit i tzv. simulací, při které se do 

podélného profilu vykresluje tlaková čára v závislosti na čase. Kromě této je možnosti lze 

vykreslit i hydrograf, tedy graf závislosti proudění na velikosti proudu toku a času. 
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Obr. 29: Správce vlastností / atributů programu - SEWER+ 

Výhody řešení SEWER+ pro venkovní podzemní sítě: 

• Kompatibilita s AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, BricsCAD i ZW CAD. 

• Dynamický model sítí, tzn. neustálé propojení situace a podélného profilu. 

o jakákoliv změna se vždy projeví v celém projektu (ať již v situaci, podélném profil, 

v dimenzování potrubí, tak v kubaturách pro výkazy objemů zemních prací atd.) 

• Automatická detekce křížení s ostatními sítěmi v projektu. 

• Hydrotechnické výpočty s automatickým dimenzování. 

• Lokalizovaný obsah – SEWER+ disponuje českým prostředím, českými normami 

a zvyklostmi pro popisy situace, podélných profilů, českým katalog výrobců a českým 

způsobem hydrotechnických výpočtů. ADEON CZ jakožto výhradní distributor pro ČR a SR 

spolupracuje přímo s vývojářem spol. SL King a reflektuje tak okamžitě do vývoje potřeby 

a přání českých uživatelů, pro které také připravil „startovací“ balíček lokalizovaných šablon. 

• SEWER+ je BIM ready řešením, jelikož obsahuje vlastního Správce vlastností, viz Obr. 29, 

který objektům potrubí určuje metadata a dovoluje uživateli vkládat další vlastní atributy. 

Export projektu pro kompatibilitu s dalšími kooperujícími kolegy, investorem atd. je zajištěn 

datovým souborem IFC, který s sebou nese veškerá data polohopisu a vlastností, viz 3D model 

takovéto sítě na Obr. 30 a také nabízí klasický CAD souborový formát DWG pro sdílení 

výkresové dokumentace. 

8. PROFESNÍ DOPLŇKY A BIM ŘEŠENÍ PRO INFRASTRUKTURU 80



 

 

Obr. 30: 3D model souboru IFC s metadatami / atributy objektů programu SEWER+ 

 

9  ZÁVĚR 

Jak z předchozího vyplývá, společnost ADEON CZ nabízí komplexní portfolio řešení pro 

projektování infrastrukturních (liniových) staveb od železničních, přes silniční, vodohospodářské 

projekty, až po projekty vnějších městských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektrické a datové linky). Tím 

společně s podporou pro vkládání informací typu metadat/atributů a sdílení modelů pomocí 

mezinárodně uznávaného formátu IFC a dalších, je dosažena kompatibilita mezi jednotlivými 

profesemi a potřebami v BIM prostředí. Tento fakt společně s dynamickým modelem celého 

infrastrukturního portfolia společnosti ADEON CZ zvyšuje produktivitu práce, snižuje náklady 

a zvyšuje konkurence schopnost uživatelů těchto řešení, kteří tak již nyní mohou nabízet své služby 

s ohledem na potřeby dodání projektů investorovi nejen ve 3D, ale i s datovým modelem vyžadovaným 

pro spolupráci v BIM prostředí. 
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 1 ÚVOD 

V současné době se na nás projektanty, zhotovitele a správce komunikací přímo „valí“ nová 

metoda celkového pojetí přípravy, realizace a správy staveb známá jako BIM z anglického Building 

Information Modelling nebo spíše, dle dosavadních zkušeností, Building Information Management. 

Jedná se o celkový informační model stavby, jehož součástí je i 3D model, který má sloužit pro 

přípravu, realizaci a správu stavby. Vzhledem k postupujícímu historickému rozvoji znalostí lidstva a 

úrovně poznání vědy a techniky lze předpokládat, že se BIM jednou plně integruje do všech odvětví 

stavebnictví. Tento příspěvek si však klade za cíl upozornit na některé aspekty, které je nutné vyřešit 

v pionýrské fázi zavádění do praxe, protože jejich opomenutí nebo nevhodné řešení by mohlo 

znehodnotit celkový finanční potenciál informačního managementu BIM. 
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 2 VÝHLED 

V současné době je v provozu několik expertních skupin, které se věnují výše uvedené 

problematice. Jednou z nejviditelnějších je ARI SFDI, věnující se přímo problematice zaměřené na 

dopravní stavby a implementaci do praxe. Dle harmonogramu přípravy by mělo dojít na konci 

letošního roku k plné integraci BIM pro potřeby ŘSD a SŽDC a od roku 2022 má být BIM povinen 

pro nadlimitní veřejné zakázky. Veškeré klady a přínosy BIMu asi není nutné dlouze rozepisovat, 

protože se vyskytují ve všech marketingových brožurách a prezentacích a jsou diskutovány na všech 

konferencích a zasedání. Podrobněji lze nalézt v [1] a [2]. 

 

• Příprava staveb – přesnější výpočet kubatur zemních prací a výkaz materiálů, 

• Navázání na OTSKP, 

• Navázání na tvorbu harmonogramu prací, 

• Koordinace profesí a kontrola, 

• Využití řízení stavebních strojů, 

• Kontrola provádění prací, 

• Správa majetku a údržba, 

• Podklad pro plánované opravy, 

• Databanka, 

• atd. 

 

 3 REALITA A PROBLEMATIKA 

 

V nedávné době bylo provedeno několik pilotních projektů (např. přestavba křižovatky I/32 x 

II/125 na EXITu 42 dálnice D11), z jejichž závěrů a poznatků, doufejme, bude vycházet i plánovaná 

metodika pro projektování v BIM. Při teoretickém i praktickém využívání technologie BIM autoři 

shledávají několik dílčích problémů, na které by rádi upozornili a dali podnět k odborné diskusi tak, 

aby nedošlo k jejich opomenutí nebo zanedbání při zavádění BIM. 

 

 3.1 Úskalí BIM modelování 

 

Samotný 3D model stavby rozhodně není sám o sobě BIM a dokonce není nic nového, v CAD 

systémech je modelování dopravních staveb ve 3D již řadu let běžnou praxí, i když je výstup v tištěné 

podobě vždy jen 2D. Bohužel se v praxi však setkáváme s tvrzením, že 3D model je již ten BIM. 

Autoři zatím shledávají na své realizaci interního BIM pilotního projektu absenci kompletní 

provázanosti a dynamičnosti projektové dokumentace a BIM modelu v softwarových nástrojích tak, 

jak veškeré marketingové materiály propagující BIM hlásají.  

Zatím se nachází proces tvorby informačního modelu ve fázi, kdy po vygenerování 3D objektů 

a přidělení informací se tento prvek stává pouhým 3D objektem s informací, se kterým již nelze dále 

pracovat. Uveďme jednoduchý příklad: Projektant navrhne stavbu a vygeneruje projekt do 3D s 

přidanými informacemi, na 3D objekty naváže soupis prací a harmonogram. Objednatel, ale v rámci 

projednání konceptu dokumentace vznese připomínky. Již však projektant nemůže jednoduše řečeno 

pohnout s osou, aby se vše následně dynamicky přebudovalo. Je nutné se vrátit na začátek a 

připomínku po připomínce opět namodelovat, znova vygenerovat, staré řešení vymazat a nahradit 

novým a znovu přepracovat soupis prací i harmonogram. Zcela se tak ztrácí to, co nám má BIM 

přinést. Jednoduchost, rychlost, efektivitu. Autoři se nyní snaží iniciovat u softwarových společností 
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změnu. Pokud toto nebude vyřešeno do zavedení BIM, není zcela jasné, zda budeme vychovávat 

stavební inženýry na univerzitách na to, aby se do konce života staly modeláři 3D objektů nebo na to, 

aby svými znalostmi realizovali stavby hodné svému titulu… 

 3.2 BIM a projekční stupně 

 

Je běžnou praxí, že různé projekční firmy dělají různé stupně dokumentace. Např. RDS nesmí 

dělat projekční kancelář, která dělala PDPS. Jak ale budou předávány BIM data a modely od 

jednotlivých projekčních kanceláří od studie přes realizaci až po správu? A kdo ponese odpovědnost 

za správnost modelu, který převezme z předchozího stupně? V projekční praxi je řada případů, kdy 

jsou nedostatky nebo chyby z dokumentace DÚR objeveny až při provádění stupně PDPS. 

Jednou z možností jak problém řešit je zavedení do procesu veřejných zakázek např. žlutý 

FIDIC. Taková změna však nemůže být provedena jen tak narychlo bez důkladné změny legislativy a 

nároků, které si budou veřejní investoři formou referencí na svých zhotovitelích žádat. 

 

 3.3 BIM model a finanční náročnost 

 

Je nutné si uvědomit, že vytvořit 3D model např. deset kilometrů dlouhého úseku dálnice s 

mosty a nadjezdy, telematikou a kanalizací není zcela jednoduché. Věříme, že čeští inženýři se s 

daným úkolem poperou a předvedou svůj um, ale jak se s takovou náročností popere výpočetní 

technika? Je zcela zřejmé, že bude nutné, aby projekční firmy, realizační firmy, referenti správ 

dopravních infrastruktur, správci inženýrských sítí a veškerý úředníci dotčených státních orgánů 

investovali do nového vybavení, které bude schopné zvládat komunikaci v rámci BIM. Všichni 

v procesu účastnění, zejména investoři, by si také měli uvědomit a společně nastavit nejmenší úroveň 

detailu.  

Určitě není žádoucí do detailu modelova každý detail do posledního šroubku, mnohdy se 

samotnou stavbu zcela nesouvisející, a tím zvyšovat náročnost prací a zátěže výpočetní techniky. S 

tím je nutné si také uvědomit, že veškeré tyto investice se nutně budou muset projevit v ceně prací a 

soutěžit zakázky na nejnižší cenu v souladu se zatím platnou legislativou nebude ten nejlepší krok jak 

BIM pojmout. 

 

 3.4 Zabezpečení 

 

Je zcela evidentní, že velká cloudová úložiště budou muset být na takový přítok dat 

dimenzována, ale hlavně chráněná. BIM projekty mohou obsahovat velké množství citlivých dat, 

která by mohla být potenciálně zneužita. Jedná se především o stavby spojené s fungováním a 

obranou státu a výrobou surovin. Je tedy nutno vymyslet bezchybný systém odolný proti zneužití. 

 

 3.5 DOSS a správci sítí 

 

Při trasování staveb není nic neobvyklého, že velká stavba prochází katastrálním územím 

malého celku. Autorům není zcela zřejmé, jak se tyto orgány a správci sítí budou vyjadřovat ke 

stavbě a dávat svá stanoviska a připomínky v systému BIM? Z vlastní praxe autorům není jasné, jak a 

kdo obstará pro tyto veškeré celky finanční prostředky, aby disponovali znalostmi a technikou 

schopnou pracovat v BIM? Nyní není nic neobvyklého ani v roce 2018, že některé orgány nemají 

trvalý přístup na internet a vyjádření o existenci sítí (např. vedení veřejného osvětlení v obci) je 

načrtnuto od ruky na kus mapky obce bez měřítka, protože daná obec nedisponuje výpočetní 

technikou ani CAD systémy a dokonce ani pracovníky, kteří by problematice rozuměli. 
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 3.6 BIM při výstavbě 

 

Z hlediska provádění prací na stavbě v systému BIM autoři dosud nemají osobní zkušenosti. 

Pouze s dílčími procesy, které do BIMu spadají. Vyřešení přenesení 3D dokumentace na staveniště a 

její autorizaci si asi lze představit jako reálnou. Vize některých kolegů, že pracovník na stavbě bude 

vybaven tabletem, ve kterém bude dokumentace nahraná a bude dle ní provádět např. výkopy nebo 

pažení je zatím úsměvná. Zajímavostí je, že BIM marketingové podklady uvádějí jako výhodu použití 

BIM na stavbě zvýšení BOZP. S tím po zkušenostech z provádění staveb autoři zatím nesouhlasí, 

protože až bude veškerý personál vybaven nejen telefony s videem a hrami, ale i tablety, nebude už 

nikdo dávat pozor na cestu a okolí, v kombinaci s 3D řízenými stroji pak může být na neštěstí 

zaděláno velmi rychle. 

 

 3.7 BIM jako nástroj pro správce 

 

Autoři se zcela ztotožňují s nástrojem BIM pro správcovství majetku. Idea však vychází z 

pozemního stavitelství a nastavit tento proces na dopravní stavby bude běh na velmi dlouhou trasu. 

Vzhledem k délce naší silniční sítě v řádu desítek tisíc kilometrů a nemalé délce všech komunikací 

místních a s uvážením, že se síť neustále dostavuje, opravuje, modernizuje atd., se domníváme, že 

naše generace se ucelené správcovské databáze nedočká. Lze tedy BIM zatím využít jen pro správu 

komunikací, které v BIMu budou provedeny. 

Uvědomme si ale také, že významnou část pozemních komunikací zaujímají silnice II. a III. 

tříd, které se ve správě krajů potýkají dlouhodobě s podfinancováním údržby. Do dnešního dne není v 

provozu jediná ucelená databanka všech komunikací v ČR obsahující veškerá data pro projektování, 

údržbu, odstraňování závad atd. Každá správcovská organizace má svou dílčí databanku. Systém 

hospodaření s vozovkou také není dosud zaveden a používán tak, jak byl vymyšlen. 

 

 3.8 Změna financování a legislativy 

 

Je zcela jasné, že do budoucna musí dojít ke změně celé řady legislativních předpisů a zákonů. 

S tím se nabízí i otázka do jaké podrobnosti a jak modelovat některé prvky v modelu, např. svodidlo. 

Přesným namodelováním tvaru pásnice bude jasně dané, o jakého výrobce se jedná. To však je ale v 

rozporu s platnou legislativou. Bude se tedy svodidlo modelovat jen schematicky jako prizmatoid? 

Neztrácí se tím potenciál? 

Ruku v ruce bude muset jít i celková změna pohledu na financování veřejných zakázek. Autoři 

nevidí jako reálné tvrzení úsporu v čase a finančních prostředků při projektové přípravě. Jen vybavení 

a zaškolení bude stát nemalé finanční nároky. Investoři tak musejí počítat s mnohem větším objemem 

finančních prostředků na projektovou dokumentaci. Pokud se budou i nadále soutěžit veškeré veřejné 

zakázky ve stavebnictví na nejnižší cenu, lze očekávat, že BIM nepřinese očekávané přínosy. 

 

 3.9 Osvěta 

 

Kromě osvěty vedené jednotlivými pracovními skupinami by se BIM, pokud má být za 

nedlouho uveden do praxe, měl vyučovat nejen na univerzitách, ale již na průmyslových školách a 

nejspíš i na odborných učilištích. Problém však nastává v současných studijních plánech oborů, kam 

ještě BIM vtěsnat? Nebo mají být vychováváni BIM specialisté bez znalostí základů oboru 

stavebnictví? Dá se předpokládat, že pokud se BIM zavede do osnov jako základní předmět a ne jen 
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jako volitelný pro studenty, kteří se chtějí dovědět něco navíc, bude to na úkor předmětů, které mají 

sloužit k základnímu osvojení principů a postupů stavařiny. Toto je potřeba si uvědomit, aby školy 

neprodukovaly jen 3D specialisty modeláře, ale stavitele pokračující v tradici českého stavitelství. 

 

 4 ZÁVĚR 

 

Závěrem autoři konstatují, že BIM chápou jako nástroj budoucnosti, který je vymyšlen pro 

usnadnění a efektivitu práce. Jako každá nová technologie je i BIM v českém dopravním stavitelství 

na začátku a je nejprve nutno provést řadu pilotních projektů, vyhodnotit veškerá pozitiva a přínosy 

stejně jako negativa a rizika a připravit celkovou metodiku. Z pohledu zkušeností ze stavební praxe se 

autoři domnívají, že zavedení BIM v „ostré“ verzi a s odladěnou metodikou pro nadlimitní zakázky 

od roku 2022 není reálné stihnout v takové kvalitě a připravenosti v jaké by měl být a v jaké je 

prezentován. Snahou nás všech by mělo být nevidět jen pozitiva, ale upozornit i na negativa a rizika a 

snažit se navrhnout jejich řešení. 
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 1 ÚVOD 

Projekt „Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství“ [2] byl 

společným projektem dvou kateder zabývajících se dopravním stavitelství. Šlo o Katedru dopravního 

stavitelství [3] (Fakulta stavební [4], VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika) 

a Katedru cestného staviteľstva [5] (Stavebná fakulta [6], Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko). 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zařazení do výuky prvky interaktivity a názornosti 

a rovněž výměna odborných zkušeností pracovníků obou výše zmíněných pracovišť. V rámci 

projektu byly realizovány exkurze pracovníků a studentů na dopravní stavby Moravskoslezského 

a Žilinského kraje, realizace odborných přednášek na půdě obou univerzit, pořízení 3D tiskárny 

a vytvoření 3D modelů vybraných dopravních staveb, vydání katalogu zajímavých dopravních staveb 

obou krajů a zorganizování závěrečného workshopu. Podrobnosti lze nalézt buď na webových 

stránkách projektu http://kds.vsb.cz/sk-cz [2] nebo v článku [1]. 
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Předkládaný příspěvek navazuje na článek [1] a uvádí využití pořízeného technického 

vybavení v rámci udržitelnosti projektu. 

 2 MODELOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB NA 3D TISKÁRNĚ 

V rámci projektu bylo vytvořeno šest 3D modelů dopravních staveb (podrobnosti viz 

http://kds.vsb.cz/sk-cz [2]) - viz obr. 1: 

Výše uvedené modely jsou využívány především při výuce jako názorné pomůcky pro popis 

jednotlivých částí vybraných dopravních staveb (mosty, železniční tratě, propustky atp.). Modely jsou 

rovněž vystavovány ať už stabilně v prostorech obou zainteresovaných fakult, tak při různých akcích 

v rámci reprezentace kateder (výstavy, dny otevřených dveří atp.) – viz obr. 2. 

   

Obr.2: Představení 3D modelu na dni otevřených dveří fakulty 

 3 POŘIZOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB 

V rámci projektu byl zakoupen rovněž fotoaparát, který byl v době trvání projektu využíván 

v rámci mapování strategických dopravních staveb jak v České tak Slovenské republice. Tento 

fotoaparát je i nadále používán pro účely pořizování fotodokumentace různých staveb dopravních 

a jejich detailů, přičemž fotografie jsou zařazovány do výuky odborných předmětů a slouží 

ke zkvalitnění výkladu. 

Jako reprezentativní dopravní stavby a lokality uveďme následující (viz obr. 4 až 6): 

• křižovatky (Praha, Ostrava, Brno, České Budějovice, Jihlava, Žilina, Bratislava, 

Katowice, Vídeň, Maribor, Ljubljana, Koper atp.), 

• parkovací a odstavné plochy (Praha, Ostrava, Žilina, Košice), 

• propustky (Ostrava, Liberec, Znojmo, Poprad, Żory, Katowice, Bielsko-Biała).  

 

Obr.4: Fotodokumentace okružní křižovatky a její prvků 

10. VYUŽITÍ VYBAVENÍ Z PROJEKTU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE PŘI DALŠÍCH VÝZKU 88



   

Obr.4: Fotodokumentace podélného parkování 

   

Obr.6: Fotodokumentace propustků 
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