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EMULZNÍ STUDENÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

V oblasti silničních staveb je snahou řešitelů zlepšit funkční
parametry konstrukčních vrstev vozovky z hlediska trvanli-
vosti a životnosti, hledat nová materiálová řešení, optimalizo-
vat systémy odvodnění vozovek či systémy obnovy a údržby
vozovek. Při všech činnostech je kladen důraz na podporu
maximální recyklovatelnosti a využívání recyklovaných
a odpadních materiálů.

Jedním ze způsobů, jak v technologii asfaltových směsí pod-
statně snížit energetickou náročnost a ve zvýšené míře odstra-
nit emise skleníkových plynů, je obalování kameniva asfalto-
vou emulzí při běžné teplotě bez potřeby ohřevu, navíc s mož-
ností použití i zavlhlého kameniva. 

Na základě dílčího výstupu „Soubory technických specifika-
cí a parametrů návrhu směsí NTAS s R-materiálem pro inova-
ci TP238“ (NTAS = nízkoteplotní asfaltové směsi) z roku
2015 bylo realizováno praktické ověření upravených typů níz-
koteplotní asfaltové směsi, a to s využitím buď nově zavádě-
ných přísad vhodných pro výrobu asfaltové směsi s doplňko-
vým označením „NT“ (nízkoteplotní), nebo s využitím kon-
ceptu, při kterém se v návrhu asfaltové směsi uplatní kombi-
nace nízkoviskózní či nízkoteplotní přísady společně s oživo-
vací látkou na bázi minerálního oleje nebo obnovitelných pří-
rodních zdrojů (např. řepkový olej) a minimálně 20 % hm.
asfaltového R-materiálu.

Pro první typ technického konceptu byly realizovány zku-
šební úseky na účelových komunikacích či na silnici III. třídy,
a to s aplikací do standardní asfaltové směsi typu AC (asfalto-
vý beton). Aplikována byla pojiva, jež byla před vlastní výro-
bou asfaltové směsi upravena buď nanochemickým typem NT
přísady, nebo tenzidickým typem přísady. První typ přísady

EMULSION COLD ASPHALT MIXTURES

The effort of researchers in the area of road construction is
to improve functional parameters of roadway structural cour-
ses in terms of durability and service life, to search for new
material solutions, optimise roadway drainage systems or sys-
tems of renovation and maintenance of roadways. In all acti-
vities the stress is put on the support of maximum recyclabili-
ty and application of recycled waste materials. 

One of the ways to reduce the power demands in the tech-
nology of asphalt mixtures and to an increasing extent remo-
ve greenhouse gas emissions is coating of aggregates with
asphalt emulsion at normal temperature, without the need for
heating, in addition with the possibility of using even wet
aggregates. 

The practical verification of modified types of low-tempera-
ture asphalt mixture was realised on the basis of the partial out-
put “Sets of technical specifications and parameters of the
design of LTA mixtures with R-material for innovation TP238”
(LTA = low temperature asphalt) from 2015, using newly int-
roduced additives suitable for the production of the asphalt
mixture with additional designation “LT” (low temperature) or
using a concept where a combination of low-viscosity or low-
temperature additive together with a mineral oil or a rejuvena-
ting agent based on renewable natural sources (e.g. oilseed
rape) and at least 20% of weight of asphalt R-material. 

Testing sections on private roads or tertiary roads were rea-
lised for the first type of the technical concept with the appli-
cation into standard AC-type (asphalt concrete) mixture. The
binding agents which were applied were modified prior to the
production of the asphalt mixture either by a nanotechnical-
type of an LT additive or a tensidic-type additive. The first
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ABSTRAKT

Nejlepší prezentací jakékoliv výzkumné činnosti jsou bezesporu hmatatelné výsledky. Rejstřík informací o výsledcích (RIV)
uvádí, že doposud bylo v rámci projektu Centra pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) dosaženo celkem 415
výstupů různých kategorií podle současné metodiky hodnocení výsledků výzkumu. Kvůli časově náročnému procesu zařazování
výsledků jsou zde ale uvedené pouze ty, které byly dosaženy do konce roku 2015. I když značné množství z nich jsou ty publikač-
ní, je nutné zdůraznit, že centrum CESTI se soustřeďuje zejména na aplikační výsledky typu patent, užitný vzor, prototyp, funkční
vzorek, ověřená technologie, příp. certifikovaná metodika a softwarový produkt. Takových mělo CESTI do konce roku 2016 na
svém kontě už více než sedmdesát. Článek představuje některé ze zajímavých aplikačních výsledků. Jelikož výsledky balíčku
„WP4: Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická řešení“ jsou podrobněji prezentovány v dalších dvou článcích věno-
vaných projektu CESTI uveřejněných v tomto čísle časopisu, zaměří se článek na vybrané výsledky ostatních pracovních balíčků.

ABSTRACT

The best presentation of any research activity is undoubtedly provided by tangible results. The index of information about results
states that the total of 415 results of various categories of research have been so far achieved within the framework of the Centre
for Efficient and Sustainable Transportation Infrastructure (CESTI) according to the current methodology for assessing results.
Because of the time consuming process of including results, only the results achieved by the end of 2015 are presented here. Even
though a significant amount of them are from the publication category, it is necessary to emphasise the fact that the centre is focu-
sed first of all on application results of the type of patents, utility models, prototypes, functional samples, verified technologies or
certified methodologies and software products. The CESTI had over seventy application results of this type by the end of 2016.
The paper introduces some of the interesting application results. Since the results of the WP4 package “Tunnels – advanced tech-
nologies and effective technical solutions” are presented in more detail in other two papers dedicated to the CESTI project pub-
lished in this journal issue, this paper will be focused on selected results of the other work packages. 
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obecně vytváří sdružený chemo-mechanický účinek, kdy může
zlepšit charakteristiky povrchové aktivity při obalování kame-
niva – upraví povrchové napětí, tím zjednoduší zpracování,
což vede k možnosti snížit výrobní teplotu. Současně s tím se
zlepšuje přilnavost a jako další vedlejší efekt, který byl při
vlastní realizaci prokázán, omezuje se i charakteristický
zápach horké asfaltové směsi, tzn. účinek pro lepší pracovní
prostředí. Druhý typ přísady (např. použitá CECA Base nebo
REDISET) umožňují výhradně zlepšit charakteristiky povr-
chového napětí – v tomto případě je sníží a tím zlepší zpraco-
vatelnost, díky čemuž lze opět snížit pracovní teplotu. Při reál-
ných zkušebních úsecích se tak podařilo pokládku provádět při
teplotě okolo 130 °C.

V druhém případě byl realizován větší zkušební úsek na sil-
nici III. třídy mezi obcemi Terešov a Vejvanov. V tomto přípa-
dě byly ověřeny tři nové typy syntetických vosků, a to v růz-
ném množství dávkování přísady v asfaltovém pojivu a tech-
nologie pěnoasfaltové směsi. Uvedené bylo kombinováno
s rejuvenátorem, který se použil pro zlepšení aktivace asfalto-
vého pojiva v R-materiálu (recyklovaném materiálu).
Aplikovány byly dva typy asfaltové směsi – ACL 16+ v ložní
vrstvě s 60 % asfaltového R-materiálu a ACO 11+ v obrusné
vrstvě s 40 % asfaltového R-materiálu. Asfaltová směs byla
dovezena při teplotě 128–132 °C, přičemž hutnění bylo zahá-
jeno při teplotě 120–125 °C. Hutnění bylo průběžně kontrolo-
váno s konečným provedením ověřovací zkoušky míry zhut-
nění, jakož i s odběrem zkušebních vývrtů a provedením kon-
trolních zkoušek a rozborů.

Ve všech provedených případech byla ověřena funkčnost
navržených typů asfaltové směsi, byl ověřen pozitivní přínos
aplikace rejuvenátoru při vyšším podílu R-materiálu a součas-
ně byla prokázána dobrá zpracovatelnost i při nižší pracovní
teplotě v průběhu rozprostírání a následného hutnění asfaltové
směsi. Úseky jsou v rámci další aktivity centra CESTI zařaze-
ny do monitoringu s pravidelnými vizuálními prohlídkami
a odběrem zkušebních vývrtů pro ověření vývoje funkčních
charakteristik v čase (obr. 1 a 2).

SOFTWAROVÝ PRODUKT RIRI

Program RIRI by vytvořen za účelem hodnocení geometric-
ké kvality vrstev vozovek pozemních komunikací z dat lasero-
vého skenování. Umožňuje provádění analýzy podélných
a příčných nerovností, měřených standardně latí dle ČSN EN
13036-7, a mezinárodního indexu nerovnosti. Vypočtená data

type of the additive generally creates a combined chemo-
mechanical effect capable of improving characteristics of sur-
face activity in the process of coating the aggregates. It chan-
ges the surface stress, thus simplifies processing, which leads
to the possibility of reducing the production temperature.
Concurrently with this process, the bond strength increases
and, as an additional side effect proved during the realisation,
restricts even the characteristic bad smell of a hot asphalt mix-
ture, which means an effect for better working environment.
The other additive types (for example the used CECA Base or
REDISET) allow exclusively for improving characteristics of
the surface tension – in this case reduce, thus improve the
workability, owing to which fact it is again possible to reduce
the working temperature. In this way the placement of the
mixture was successfully carried out at temperature about
130°C in realistic testing sections. 

In the second case, a larger testing section was realised on
the tertiary road between the villages of Terešov and
Vejvanov. In this case three new types of synthetic waxes
were verified for various dosing rates of the additive in the
asphalt binding agent and the foam-asphalt mixture technolo-
gy. The above-mentioned procedure was combined with
a rejuvenator, which was used for improving the activation of
the asphalt binder in the R-material (recycled material). Two
asphalt mixture types were applied – ACL 16+ in the base
course with 60% of asphalt R-material and ACO 11+ in the
wearing course with 40% of asphalt R-material. The asphalt
mixture was brought at the temperature of 128-132°C and
compacting started at the temperature of 120-125°C. The
compaction was continually checked with the final execution
of a verification test of the rate of compaction, taking testing
core samples and conducting check tests and analyses. 

In all realised cases the functionality of the proposed types
of asphalt mixtures was verified, the positive contribution of
the application of the rejuvenator at a higher proportion of the
R-material and, at the same time, good workability even at
a lower working temperature during spreading and subsequent
compacting of the asphalt mixture was proved. The sections
are included within the framework of another activity of the
CESTI centre into the monitoring with regular visual inspec-
tions and taking testing core samples for the verification of
the development of functional characteristic with time (see
Figures 1 and 2). 

Obr. 1 Zkušební úsek Terešov – Biskoupky – Vejvanov 
Fig. 1 Testing section Terešov – Biskoupky – Vejvanov 

Obr. 2 Kontrola pokládky ložní vrstvy 23. 10. 2016
Fig. 2 Checking the laying of the base course 23rd October 2016



32

26. ročník - č. 3/2017

je možné v programu prohlížet a lokalizovat tak specifické
úseky a jim odpovídající parametry. Dále je možné využít
export dat pro prohlížení v jiných nástrojích a tvorbu proto-
kolů. Software byl vytvořen v programovém jazyce Python.
Inovovaná verze umožňuje změnu délky latě při měření
nerovností, pokročilé prohlížení výsledků analýzy čtvrtvo-
zidla v jednom grafu společně s podélným profilem a gene-
rování textových výstupů určených pro tvorbu zkušebních
protokolů.

VÝHYBKY A VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE 
PRO VYSOKÉ RYCHLOSTI

Výzkum v oblasti rozvoje kolejové infrastruktury železnič-
ních a městských drah se snaží o propojení výrobců, staveb-
ních společností a výzkumných organizací. Výsledky vedou
ke zvyšování rychlosti, provozního zatížení, bezpečnosti,
jízdního komfortu a dostupnosti kolejové dopravy při splnění
ekonomických a environmentálních požadavků (např. snížení
emisí hluku a potlačení šíření vibrací), zejména v zastavěném
území. 

Řešitelský tým pracuje mimo jiné dlouhodobě na úkolu
vývoje a zkoušení výhybek a výhybkových konstrukcí pro
vysoké rychlosti. Zvyšování rychlostí přináší potřebu použí-
vání štíhlejších geometrií výhybek, které kromě větší rychlos-
ti jízdy do odbočky umožňují také klidnější přechod při jízdě
v přímém směru. Tomuto trendu je uzpůsobena výhybka J60
1:33,5/8000/4000/∞, která využívá klotoidního průběhu
odbočné větve a je ovládána hydraulickým přestavným systé-
mem jak ve výměnové, tak i srdcovkové části. Vyrobeny byly
funkční vzorky výměnové a srdcovkové části výhybky a na
interním zkušebním pracovišti DT Výhybkárna a strojírna,
a.s., probíhá dlouhodobé ověřování jejich funkčnosti. Do
výkresové dokumentace jsou postupně implementovány
poznatky získané z výroby i z praktických zkoušek. Při vývo-
ji nových výhybek je přitom nutné zohlednit také způsob
manipulace, transportu a pokládky štíhlých výhybek v pod-
mínkách ČR.

Byl sestaven a je zpřesňován výpočtový model chování
výhybky pod zatížením, který bude optimalizovat tuhost kole-
jové jízdní dráhy po délce výhybky. Dostupným výstupem je
zatím statické řešení, ze kterého je zřejmý obvyklý průběh
tuhosti po délce výhybky jako u standardních výhybek. Byla
také zahájena numerická simulace za účelem zajištění homo-
genity jízdní dráhy z hlediska poklesů po délce výhybky. Byl
vytvořen 3D geometrický model výhybky, který byl načten do
softwaru ANSYS.

V oblasti výpočtového modelování byl dále posuzován kryt
závěrových a přestavných systémů výhybky. Vzhledem
k tomu, že horní plocha krytu zasahuje téměř do úrovně temen
kolejnic, vyvstala obava, že při jízdě vlaku s rozvěšenou šrou-
bovkou může dojít k poškození krytu a případně i zařízení
přestavníku. Na základě výpočtového modelování bylo
následně navrženo několik variant opatření pro ochranu zaří-
zení. 

Probíhá validace za provozu výhybky s inovativními prvky,
které najdou následně uplatnění i při konstrukci vysokorych-
lostních výhybek. Jde například o pevné srdcovky z bainitic-
ké oceli, zpružnění v systému upevnění, válečkovou stoličku
pro srdcovky s pohyblivými hroty a další. Do provozního ově-
ření byly také nově začleněny dlouhé podložky pod odlitky
srdcovky. Jsou zkoušeny jak pod nově dodanými srdcovkami,

SOFTWARE PRODUCT RIRI

The RIRI software was developed for the purpose of asses-
sing geometrical quality of roadway courses using data provi-
ded by laser scanning. It allows for carrying out the analysis of
longitudinal and transverse surface irregularities measured by
a standard straight edge according to the CSN EN 13036-7
standard and the international index of irregularity. It is possib-
le to view and in this way locate specific sections and parame-
ters corresponding to them. It is in addition possible to use the
data export for viewing things in other tools and development
of protocols. The software was developed in Python program-
ming language. The innovated version allows for changing the
straight edge length during the course of measuring the irregu-
larities, advanced viewing the results of the analysis of a quar-
ter vehicle in one graph together with the longitudinal section
and generating text outputs designed for the creation of testing
protocols. 

TURNOUTS AND SWITCHING STRUCTURES 
FOR HIGH SPEEDS 

Research in the area of the development of the infrastructure
of railways and urban rail tracks tries to connect manufacturers,
civil engineering companies and research organisations. The
results lead to increasing the speed, operating loads, safety, tra-
vel comfort and accessibility of rail transport with economic
and environmental requirements (e.g. reducing noise emission
and suppressing the propagation of vibration) fulfilled, first of
all in developed areas. 

The research team works in the long term among others on
the problem of the development and testing of turnouts and
switching structures for high speeds. Increasing speeds bring
about the need for the use of slenderer turnouts allowing, apart
from higher speed of riding into the branch, also quieter passa-
ge at riding in the straight direction. Turnout J60 1:33.5/ 8000/ -
4000/∞ is accommodated to this trend. It uses clothoidal cour-
se of the branch and is controlled by a hydraulic switching sys-
tem both in the switching part as well as the frog part.
Functional samples of the switching part and the frog part of
the turnout were manufactured and long-term verification of
their functionality is underway at DT Výhybkárna and
Strojírna, a. s., (a turnout manufacture plant). The knowledge
gathered from the manufacture and practical testing is gradual-
ly incorporated into drawings. When new turnouts are being
developed, it is necessary to take into account even the way of
handling, transportation and laying slender turnouts in the con-
ditions of the Czech Republic. 

A computational model of turnout behaviour under load was
compiled and is being refined. It will optimise the toughness of
the slab track throughout the turnout length. A static solution
from which the usual course of toughness identical with the
course of toughness of standard turnouts throughout their
length is for the time being available. In addition, the work on
a numerical simulation was started with the objective to secure
the homogeneity of the slab track from the aspect of subsiden-
ce throughout the turnout length. A 3D geometrical model of
a turnout was developed and was loaded into the ANSYS pro-
gram. 

In the area of computational modelling, the cover of points
locking and switching systems of the turnout were further
assessed. With respect to the fact that the upper surface of the
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tak pod stávajícími konstrukcemi a výrobky. Byl zkušebně
odlit rám srdcovky s pohyblivým hrotem srdcovky (obr. 3),
který byl vyroben z bainitické oceli. Jeho kvalita a vnitřní
homogenita byla ověřena zkouškami založenými na postup-
ném odebírání materiálu na funkčních plochách a kontrolou
povrchu penetrační zkouškou. Laboratorní zkoušení dílčích
prvků vysokorychlostní výhybky se týkalo také například
zkoušení bezpečnosti přestavného systému DTZ 6/3, zkoušky
stěžejky, zkoušky agregátu DTZ v mrazicí komoře nebo odla-
dění komunikačního driveru řídicí jednotky elektrického ohře-
vu výhybek (obr. 4). Byly provedeny zkoušky závěrových
hydraulických systémů vložených ve výměnové a srdcovkové
části výhybky na zkušebním vzorku. Všechny aktivity směřují
k vytvoření prvního funkčního vzorku této výhybky, který má
být provozně testován podle předpokladů v roce 2018 po vlo-
žení na trati ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty,
s. o., jejíž zástupci celý vývoj pravidelně konzultují.

MĚSTSKÁ PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Kolem kolejových drah obecně se používají k utlumení
hluku tzv. nízké protihlukové stěny, které se umisťují co nej-
blíže ke zdroji hluku, tedy styku kola s kolejnicí. Jako výsle-
dek centra CESTI vznikl návrh protihlukové stěny sestavova-
né ze vzájemně propojených dílců specifického složení.
Každý dílec je tvořen pevným výztužným rámem, který je
vyplněn jádrem (plnivo), a vnější akusticky pohltivou vrstvou
z pojeného gumového granulátu se soustavou otevřených
a uzavřených pórů. Dílce mají nízkou hmotnost, takže umož-
ňují montáž i bez mechanizace. Navíc jsou velmi snadno
demontovatelné například v případě dopravních nehod.
Řešení, které nabízí řadu variant, podléhá ochraně užitným
vzorem. Ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města
Prahy, díky které vznikl zkušební úsek pro ověření účinnosti
městské protihlukové stěny, mohou být výsledky prakticky
ověřovány (obr. 5).

PREFABRIKOVANÝ NOSNÍK PRO SPŘAŽENÉ MOSTNÍ
KONSTRUKCE

Značná část výzkumných aktivit se váže na řešení problémů
souvisejících s výstavbou, údržbou a rekonstrukcemi mostů.
Pro stávající konstrukce je cílem jednak tvorba vyspělých
metodik pro diagnostiku, údržbu, opravy a rekonstrukce

cover nearly extends to the level of the top of rails, anxiety
arose that the cover and possibly the point operating apparatus
could be damaged in the case of a train riding with the discon-
nected screw coupling. Several variants of measures designed
to protect the facility were subsequently proposed on the basis
of the computational modelling. 

The in-service validation of the turnout with innovative ele-
ments is in progress. These elements will find the use even in
the construction of high-speed turnouts. Among them there
are, for example, firm frogs made of bainitic steel, increasing
elasticity in the fixation system, a roller heel stock for move-
able point frogs etc. Long pads under cast frogs were also
newly incorporated into the in-service verification. They are
tested both under newly supplied frogs and under existing
structures and products. A frame of the moveable point frog
(see Fig. 3) was cast as a test. It was made of bainitic steel. Its
quality and internal homogeneity were verified by tests based
on gradual removing the material on functional surfaces and
by checking the surface by a penetration test. The laboratory
testing of partial elements of the high-speed frog comprised
even the testing of the safety of the DTZ 6/3 switching sys-
tem, testing of the hinge, testing of the DTZ aggregate in
a freezing chamber or debugging of the communication driver
of the control unit of the electrical heating of turnouts (see
Fig. 4). Tests of hydraulic switch closure systems inserted into
the switch and frog part of the turnover were carried out on
the testing sample. All activities are directed to the creation of
the first functional sample of this turnout, which is to be tes-
ted in service according to assumptions in 2018, after it is

Obr. 3 Model srdcovky s pohyblivým hrotem pro výhybky pro vysokorychlost-
ní tratě
Fig. 3 The model of the movable point frog for turnouts for high-speed tracks 

Obr. 4 Inteligentní ohřev výměnové části výhybky pro vysokorychlostní tratě
Fig. 4 Intelligent heating of the switching part of a turnout for high-speed
tracks 
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mostů, jednak vývoj nových materiálů vhodných pro opravy
a rekonstrukce. V případě nových mostů výzkumné aktivity
směřují k používání pokročilých konstrukčních systémů
(např. hybridních mostů), detailů, materiálů (vysokohodnotný
beton a FRP materiály; FRP = fiber reinforced polymers –
vlákny vyztužené polymery) a metod výstavby.

Technické řešení chráněné užitným vzorem se týká prefab-
rikovaných předpjatých nosníků pro spřažené betonové most-
ní konstrukce silniční nebo dálniční. Prefabrikát má charakter
tenkostěnné skořepinové konstrukce ve tvaru písmene U s pří-
rubou (tzv. omega nosník) nebo bez příruby a má funkci
samonosného ztraceného bednění. Skořepina je vyrobena
z vysokohodnotného betonu. Nový typ prefabrikátu umožňu-
je snížit hmotnost až na třetinu hmotnosti stávajících prefab-
rikátů, což radikálně snižuje nároky na přepravní a manipu-
lační prostředky a umožňuje využití technologie i na stavbách
s obtížnou dostupností pro těžkou mechanizaci. Použití vyso-
kohodnotného betonu na povrchovou vrstvu konstrukce zajis-
tí její vysokou životnost. 

Nosník je možné využít zejména u kolejových drah, kon-
strukcí lávek pro pěší, zastropení hloubených tunelů, parkova-
cích ploch i pro extrémně zatížené stropy pozemních staveb.

Podařilo se vyrobit první prvky pro konkrétní stavbu mostu
v lomu Třebnuška (obr. 6, 7). V letošním roce se předpokládá
dokončení stavby a následné dlouhodobé sledování nosníků
a mostu jako celku. V roce 2017 by dále měl pokračovat vývoj
tohoto systému s rozšířením o vývoj bednicích prvků pracov-
ní spáry. Následně lze očekávat komerční uplatnění.

inserted into a track owned by the Railway Infrastructure
Admi ni stration, state organisation, the representatives of
which regularly consult about the development. 

URBAN NOISE BARRIER WALL 

The so-called “low noise barriers are generally installed
along rail tracks. They are placed as close to the noise source
(the contact of the wheel with rail) as possible. A design of
a noise barrier wall assembled from interconnected segments
with specific composition originated as a result of the CESTI
centre. Each segment is formed by a firm reinforcing frame
which is filled with a core (a filler) and an external acoustical-
ly absorbing layer of the bound rubber granulate with a system
of open and closed pores. The weight of the segments is low,
therefore the assembly is possible even without mechanical
equipment. In addition, the segments are very easy to disas-
semble, for example in the case of traffic accidents. The solu-
tion, which offers a range of variants, is subject to protection
by a utility model. The results can be practically verified in
collaboration with the Prague Public Transit Company Inc.,
owing to which a testing section originated for verifying the
effectiveness of an urban noise barrier wall (see Fig. 5). 

PRECAST BEAM FOR COMPOSITE 
BRIDGE STRUCTURES 

A significant part of research activities is bound to solving
problems associated with the construction, maintenance and
reconstruction of bridges. Regarding existing structures, the
objective is to develop advanced methodologies for diagnos-
tics, maintenance, repairs and reconstruction of bridges and
develop new materials suitable for repairs and reconstruction.
In the case of new bridges, the research activities are directed
to the application of advanced structural systems (e.g. hybrid
bridges), details, materials (high performance concrete and
FRP materials; FRP = fibre reinforced polymers) and con-
struction methods. 

The technical solution protected by a utility model concerns
precast pre-tensioned beams for combined concrete road or
motorway bridge structures. The precast beam has the charac-
ter of a thin-walled monocoque structure either with the shape
of letter U with a flange (the so-called “omega beam”) or
U without a flange. It fulfils the function of self-supporting
permanent formwork. The monocoque structure is made of
high-performance concrete. The new type of the precast struc-
ture allows for reducing the weight up to one third of the
weight of existing precast products, which fact radically
lowers the demands for the means of transportation and hand-
ling and allows for using this technology even at construction
sites accessible for heavy equipment with difficulties. The
application of high-performance concrete to the surface layer
of the structure provides its high durability. 

The beam can be used first of all for rail tracks, pedestrian
bridge structures, covering decks of cut-and-cover tunnels,
parking areas, even for extremely loaded roof decks of
underground structures. 

First elements for a particular construction of a bridge in
Třebnuška quarry have already been produced (see Figures 6
and 7). The completion of the construction is expected this
year; the long-term observation of the beams and the bridge as
the whole will start subsequently. In 2017, the development of

Obr. 5 Zkušební úsek s městskou protihlukovou clonou na tramvajové trati
Braník – Modřany v Praze
Fig. 5 Testing section with the urban noise barrier on the Braník – Modřanny
tram track in Prague 
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VÝPLŇOVÝ PANEL ZÁBRADLÍ 
Z ULTRAVYSOKOHODNOTNÉHO BETONU (UHPC)

Cílem skupiny řešitelů v oblasti mostních konstrukcí bylo
provést materiálovou a tvarovou optimalizaci zábradelních
výplňových prvků tak, aby byly ekonomicky srovnatelné
s ocelovým zábradlím. Při hledání optimální receptury se záro-
veň měnilo i tvarování prvku zábradlí. V poslední fázi byl
panel vylehčen polygonálními otvory. Takovýto tvar byl pod-
roben laboratorním zkouškám, které ověřovaly mechanické
vlastnosti (obr. 8, 9) a také nasákavost a odolnost UHPC vůči
CHRL (chemickým rozmrazovacím látkám).

Optimalizací složení UHPC dochází k důkladnému zatékání čer-
stvého materiálu do všech částí forem, přestože je do tenkostěnných

this system, with the development of formwork elements for
construction joints added to it, should continue. Commercial
application can be expected subsequently. 

INFILL PANEL OF RAILING MADE OF ULTRA 
HIGH-PERFORMANCE CONCRETE (UHPC)

The objective of the team of research team in the area of
bridge structures was to carry out the material and shape opti-
misation of railing infill elements so that they are economi-
cally comparable to steel railing. During the course of sear-
ching for the optimum concrete mixture composition, shaping
of the railing was changed. In the last phase the panel was
lightened by polygonal openings. Such the shape was subjec-
ted to laboratory testing verifying mechanical properties
(Figures 8 and 9), water absorption and resistance of the
UHPC to deicing chemicals. 

Owing to the optimisation of the UHPC composition the
fresh material perfectly flows and fills all parts of moulds, des-
pite the fact that a wire mesh of classical concrete reinforce-
ment rods or composite glass rods is embedded in the thin-wal-
led segments. It is at the same time possible to satisfy deman-
ding requirements of architects for the profiling and colour
shade of the visible surface of the panel. Great benefit also lies
in increasing the utility properties and durability of the UHPC,
especially in conditions of highly aggressive environment. 

Obr. 6 Pohled na předpjatý nosník
Fig. 6 A view of a pre-tensioned beam

Obr. 7 Detail konce předpjatého nosníku s profilací
Fig. 7 Detail of the end of the profiled pre-tensioned beam

Obr. 8 Panel zábradlí při statické zkoušce 500 kg 
Fig. 8 Railing panel during static test 500kg

Obr. 9 Panel zábradlí při dynamické zkoušce
Fig. 9 Railing panel during dynamic test 
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dílců zabudována síť z klasické betonářské oceli nebo kompozit-
ních skleněných tyčí. Zároveň lze vyhovět náročným požadavkům
architektů na profilování i odstín pohledové plochy panelu. Velkým
přínosem je také zvýšení užitných vlastností a trvanlivosti UHPC,
zvláště v podmínkách vysoce agresivního prostředí. 

VÝVOJ SPŘAŽENÉHO PRIMÁRNÍHO 
A SEKUNDÁRNÍHO OSTĚNÍ

Jedno z odborných zaměření centra CESTI se zabývá spo-
lehlivým návrhem tunelů nejen z hlediska jejich funkce, ale
i bezpečnosti a nákladů. S tím souvisí i rozvoj nových techno-
logií výstavby ostění a přístupů k návrhu vozovek a pevných
jízdních drah v tunelech. Hlavními cíli jsou optimalizace tune-
lovacích metod, minimalizace rizik při výstavbě tunelů
a návrh ostění s definovanou životností za přiměřených nákla-
dů. Pro tunelová ostění a pevné jízdní dráhy je snahou vyvi-
nout nové materiály s cílenými vlastnostmi. Zvláštní pozor-
nost je věnována požární bezpečnosti. 

Jedna z aktivit je zaměřena na řešení některých problémů
spřaženého primárního a sekundárního ostění. Cílem prací je
průkaz dlouhodobé životnosti primárního ostění po dobu před-
pokládané životnosti tunelu (100 let) a stanovení podmínek,
při splnění kterých lze primární ostění v celkové únosnosti
systému zohlednit a tak dosáhnout ekonomických úspor a eko-
logicky šetrného návrhu tunelových ostění.

V průběhu řešení byly stanoveny algoritmy pro výpočet
korozních úbytků materiálu primárního ostění. Byly vytvořeny
matematické modely MKP (metoda konečných prvků) pro
možné varianty kontaktu primárního a sekundárního ostění.
Pro ŘSD ČR bylo vypracováno stanovisko k možnostem
dimenzování tunelových ostění ve smyslu možného spolupů-
sobení obou ostění a dosažení úspor při projektování a výstav-
bě nově plánovaných tunelů na dálnici D3 a rychlostní komu-
nikaci D35. Zahájeno bylo dlouhodobé sledování napjatosti
primárního ostění dvoukolejného železničního tunelu
Sudoměřice u Tábora (obr. 10, 11). 

METODIKA PRO NAVRŽENÍ A PROVOZ SYSTÉMŮ 
KONTROLNÍHO VÁŽENÍ VOZIDEL ZA POHYBU (WIM)

V projektu jsou také zahrnuty výzkumné činnosti postihují-
cí významné aspekty, které mají vliv na bezpečnost všech typů
objektů dopravní infrastruktury i aspekty směřující k podpoře
snižování vlivů dopravy a dopravních staveb na životní pro-
středí a zdraví obyvatel.

DEVELOPMENT OF COMBINED PRIMARY 
AND SECONDARY LININGS 

One of the professional focuses of the CESTI centre deals
with a reliable design of tunnels not only from the aspect of
their function but also the aspects of safety and costs. It is
even associated with the development of new lining construc-
tion technologies and approaches to the design of roadways
and slab tracks in tunnels. The main objectives are to optimi-
se tunnelling methods, minimise risks during the construction
of tunnels and to design a lining with a defined length of life
at reasonable costs. There is an effort to develop new materi-
als with pointed properties for tunnel linings and slab tracks.
Special attention is dedicated to the fire safety. 

One of the activities is focused on solving some problems
of a combined primary and secondary lining. The works
objective is to prove the long-term longevity of the primary
lining throughout the assumed length of the tunnel life (100
years) and determine the conditions fulfilling which means
that the primary lining can be taken into account in the total
carrying capacity of the system, thus to achieve economic
savings and environmentally friendly design of tunnel linings. 

Algorithms for the computation of corrosion losses of prima-
ry lining materials were set during the work on the solution. The
FEM (the Finite Element Method) mathematical models were
created for possible variants of contacts between the primary
and secondary linings. An opinion was prepared for the Road
and Motorway Directorate of the Czech Republic regarding the
possibilities of dimensioning tunnel linings in the meaning of
the possible composite action of both liners and achieving
savings in designing and constructing newly planned tunnels on
the D3 motorway and the D35 express highway. The monitoring
of the state of stress in the primary lining of the Sudoměřice
u Tábora rail tunnel (see Figures 10 and 11) started. 

METHODOLOGY FOR DESIGNING AND OPERATING 
SYSTEMS OF CHECKWEIGHING OF VEHICLES 
IN MOTION (WIM) 

The project also comprises research activities affecting
important aspects influencing the safety in all types of struc-
tures of the transportation infrastructure and aspects aimed at
supporting the process of reducing the effects of transportati-
on and transport structures on the environment and the health
of the population.

Obr. 10 Osazené tenzometry – tunel Sudoměřice
Fig. 10 Tensometers installed in the Sudoměřice tunnel

Obr. 11 Vzorek stříkaného betonu – tunel Sudoměřice
Fig. 11 Specimen of sprayed concrete – the Sudoměřice tunnel
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Skupina řešitelů se věnuje dlouhodobě problematice váže-
ní vozidel za pohybu (WIM: Weigh-in Motion). Jejich aktivi-
ty směřují k certifikaci ucelené metodiky pro navržení a pro-
voz systémů vážení vozidel za pohybu pro silnice, mosty
a tunely.

Systém WIM slouží jako zařízení pro omezení přetěžování
vozidel těžké přepravy pod sankcí přímého postihu. Lze jej
využít ke zpřesnění systému hospodaření s vozovkou, a to
zejména k analýze zatížení silničních komunikací v čase, plá-
nování servisu a údržby silničních komunikací i k optimali-
zaci nákladů na opravy a vynaložených investic. Při správně
zvolené konfiguraci stanice WIM je možné zajišťovat přímý
postih přetěžovaných vozidel bez nutnosti následného vážení
na přenosných nebo přesných vahách.

Zavedení systému WIM přispěje bezesporu ke zvýšení bez-
pečnosti provozu na silničních komunikacích a k monitoro-
vání zatížení a provozu s cílem získat spolehlivé údaje o zatí-
žení a další dopravně-inženýrská data pro zpracování směrem
k optimalizaci dopravních proudů v intravilánu i extravilánu. 

Teoretické předpoklady byly ověřovány in situ. Vážicí
systém byl instalován na komunikaci I/52 Modřická, tedy na
čtyřpruhové komunikaci na trase Brno – Mikulov.

Zkoumán byl také vliv přepravovaného materiálu na přes-
nost měření WIM. Byly zvoleny materiály, u kterých lze
předpokládat jejich pohyb v průběhu přepravy, zejména
v důsledku náhlé změny rychlosti vozidla. Přemístěním
nákladu dochází ke zvýšení zatížení jedné z náprav výrazným
způsobem. Současně byly vytipovány přepravní prostředky,
které z hlediska technologických požadavků na přepravu
neumožňují řádné uchycení nákladu. Jednotlivá vozidla po
naložení byla zvážena na mostových váhách a na váhách
s neautomatickou činností, na kterých byla stanovena hmot-
nost na jednotlivé nápravy. Následná dvě vážení byla prove-
dena po absolvování jízdy v běžném silničním provozu včet-
ně požadavku náhlého zpomalení.

Z vyhodnocení výsledků měření devíti různých materiálů
vyplývá, že k největšímu posunu naloženého materiálu došlo
u popílku (nárůst zatížení jedné z náprav až o 72 %), řepky
a vápna (obr. 12). Výsledky byly uplatněny v rámci novely
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Řešitelé
se také podíleli na vypracování nové mezinárodní normy
NMI: Specifications and test procedures for Weigh–in
Motion Systems. V současné době jsou využívány při tvorbě

The group of researchers dedicates itself in the long term to
the problems of weighing vehicles in motion (WIM: Weigh-
in Motion). Their activities head towards the certification of
a comprehensive methodology for designing and operating
the systems of weighing vehicles in motion for roads, bridges
and tunnels. 

The WIM system is used as a mechanism for restricting
overloading of heavy transport vehicles under the sanction of
direct punishment. It can be used for refining the road mana-
gement system, mainly for analysing loads acting on road-
way over time, planning of services and maintenance of
roads and optimising the costs of repairs and the investments
made. When the WIM station configuration is chosen proper-
ly, it is possible to ensure direct punishing of overloaded
vehicles without a necessity for subsequent weighing on por-
table or precision scales. 

The introduction of the WIM system will undoubtedly con-
tribute to increasing operational safety on roads and monito-
ring of loads and operation with the aim of obtaining reliab-
le data on loading and other transportation engineering data
for processing in the direction of optimisation of traffic flows
in urban areas and rural areas. 

Theoretical assumptions were verified in situ. The weig-
hing system was installed on the I/52 Mořická road, which is
a four-lane road on the Brno – Mikulov route. 

Even the effect on the material being transported on the
WIM accuracy was examined. Materials for which it is pos-
sible to move during the transportation, first of all due to an
abrupt change in the speed, were chosen. Owing to the relo-
cation of the load, the loading on one of axes grows signifi-
cantly. At the same time the means of transport disallowing
proper fixing of loads from the aspect of technological requ-
irements were tipped. Individual vehicles were weighed after
loading on bridge scales and non-automatic operation scales,
on which the weight loading individual axes were determi-
ned. Subsequent two weighing cases were carried out after
completing the journey in common road traffic, including the
requirement for abrupt deceleration. 

It follows from the assessment of the results of measure-
ments of nine different materials that the greatest shifting of
the loaded material took place at fly ash (an increase in the
load on one of the axes up to 72%), oilseed rape and lime (see
Fig. 12). The results were applied within the framework of
the amendment to the Act No. 13/1997 Coll. on roads. The
researchers in addition participated in the preparation of the
new NMi international standard: Specifications and test pro-
cedures for the Weigh–in Motion Systems. At the moment
they are used for the creation of a metrological regulation for
verifying specified measuring instruments – scales for high-
speed weighing of vehicles in motion. This regulation fol-
lows up and further elaborates the general nature measure
No. 0111-OOP-C010-10.

RISKS OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE 
PROJECTS 

A three-part publication introduces a systematic approach
to assessing the risks of transportation projects as the likely
damage. It emphasises not only sources of danger and their
impacts on the construction process, but dedicates itself even
to the probability aspect of the problem. It relies on basic

Obr. 12 Záznam z kamery instalované na návěs při odkryté plachtě – vizuál-
ní doklad o pohybu nákladu (řepky) při brzdění z 50 km/h na 0 km/h
Fig. 12 Record of a camera installed on a semi-trailer with the tarpaulin
uncovered – visual document on the movement of a load (oilseed rape) during
breaking from 50km/h to 0km/h 
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metrologického předpisu pro ověřování stanovených měřidel
– vah pro vysokorychlostní vážení silničních vozidel za
pohybu. Tento předpis navazuje a dál rozpracovává opatření
obecné povahy č. 0111-OOP-C010-10.

RIZIKA STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Třídílná publikace předkládá systematický přístup k hodno-
cení rizika dopravních staveb jako pravděpodobné škody.
Klade důraz nejen na zdroje nebezpečí a jejich dopady na pro-
ces výstavby, ale věnuje se i pravděpodobnostní stránce pro-
blému. Opírá se o základní principy teorie pravděpodobnosti,
které jsou v současnosti blízké inženýrům zabývajících se
spolehlivostí konstrukcí. V žádném případě nejsou simulační
nástroje zamýšleny jako náhrada za expertní metody typu
UMRA (universal matrix of risk analysis – univerzální matice
rizikové analýzy) či FMEA (failure. modes and effects analy-
sis – analýza možných vad a jejich důsledků). Ty se v praxi
osvědčily, jsou srozumitelné a umožňují využít zkušenosti
inženýrů jak při navrhování, tak realizaci dopravních staveb.
Smyslem je expertní metody doplnit a vytvořit nástroje i ke
zpřesnění odhadů přijímaných v expertních metodách.
Přínosem navrženého přístupu je i příspěvek k procesu rozho-
dování o variantních řešeních. Využívá se funkce užitku, v níž
důležitou roli hraje pravděpodobná finanční ztráta, tedy rizi-
ko, které je implicitně pojímáno jako záporný užitek.
Navržené modely lze uplatnit i při hodnocení škody způsobe-
né při provozu. Typickým příkladem je požár v tunelu. I když
při něm dominují ztráty na lidských životech, nelze přehléd-
nout při teplotách nad 1000 °C ani škody na konstrukci tune-
lu (např. ostění), což má přímý dopad na sanační práce
a nepřímo ovlivní i návrh konstrukce tunelu. 

Přehled nebezpečí typických pro dopravní stavby je podle
profesních oborů (silniční stavby, železniční stavby, mosty
a tunely) utříděn v katalogu nebezpečí (rizik) zařazeného do
II. části publikace. Vlastnímu katalogu je předřazena I. část,
která nabízí příklady selhání sledovaných staveb. V ní jsou
pro některé významné infrastrukturní oblasti uvedeny statis-
tické přehledy (grafy), získané z dostupných veřejných data-
bází. Tak je tomu i u tunelových staveb.

Probíhal také vývoj modelů a kalibrace stochastického mode-
lu pro predikci tvaru a rozsahu poklesové kotliny vznikající nad
raženým tunelem a souvisejících deformací a pravděpodobných

principles of the theory of probability, which are currently
close to engineers dealing with the reliability of structures. The
simulation tools are in no way intended as a substitute for expert
methods, such as the UMRA (universal matrix of risk analysis)
or the FMEA (failure modes and effects analysis). They acquit-
ted themselves in the practice, are understandable and allow for
using the experience of engineers both in designing and reali-
sing transport projects. The purpose is to complement expert
methods and create tools even to refine the assessments adopted
in the expert methods. The contribution of the proposed appro-
ach is also provided by the addition to the process of making
decisions on variant solutions. A function of utility is used,
where an important role is played by the probable financial loss,
it means a risk, which is in general implicitly understood as
a negative effect. The designed models can be applied even to
assessing damage caused during the operation. A typical exam-
ple is a fire in a tunnel. Despite the fact that losses of human
lives dominate in it, even the damage on the tunnel (e.g. the
lining) suffered when the temperatures exceed 1000°C cannot
be overlooked. It has direct impact on rehabilitation operations
and will indirectly influence the tunnel structure design. 

The overview of dangers typical for transport-related projects
is assorted according to professional branches (road structures,
railway structures, bridges and tunnels) in the catalogue of haza-
rds (risks) incorporated into the Part II of the publication. Part
I offering examples of failures of the observed structures is pre-
asigned to the catalogue itself. In this part statistical overviews
(graps) are presented for some significant infrastructural areas
obtained from available database sources. This applies even to
tunnel construction projects.

The development of models and calibration of a stochastic
model for the prediction of the shape and extent of the settle-
ment trough developing above a mined tunnel and the associa-
ted deformations and probable failures of the underground struc-
tures in question was also in progress. Part III of the publication
is dedicated to this issue. The key element of the stochastic
model comprises two interconnected deterministic models for
the calculation of deformations of the sub-grade and the calcu-
lation of deformations of the building complemented by a pro-
babilistic description of the uncertainty regarding the input (first
of all material) parameters and the uncertainty associated with
inaccurate measurements. The probabilistic distribution of the
input parameters of this hierarchical stochastic model is refined
by means of the Bayesian interference method on the basis of
data from the monitoring of the tunnel excavation (see Fig. 13). 

OPTIMISATION OF COMPOSITION 
OF ALUMOSILICATE MATERIALS FOR DURABLE TRAN-
SPORTATION STRUCTURES 

The optimisation was based on thermo-mechanical simulati-
ons of hydrating concrete structures. A four-parameter hydration
model was used and calibrated on i) isothermal calorimeter data
or ii) semi-adiabatic tests for various types of cement for more
precise modelling. The thermo-mechanical model was imple-
mented into the OOFEM open software package and was verifi-
ed on several benchmark examples from literature. This activity
resulted in a verified technology. The technology originated in
collaboration with the company of Lafarge Holcim, which pro-
vided experimental data and was capable of changing the com-
position of concrete mixtures according the results of simulati-
ons. The verification was carried out on foundation blocks in

Obr. 13 Zřícení svahu u tunelu Hřebeč
Fig. 13 Collapse of the Hřebeč tunnel slope 
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poruch dotčených pozemních staveb. Této otázce se věnuje
III. část publikace. Klíčovým prvkem stochastického modelu
jsou dva provázané deterministické modely pro výpočet
deformací podloží a pro výpočet deformací budovy doplněné
o pravděpodobnostní popis nejistoty týkající se vstupních
(především materiálových) parametrů a nejistoty spjaté
s nepřesným měřením. Pravděpodobnostní rozdělení vstup-
ních parametrů tohoto hierarchického stochastického modelu
je zpřesňováno metodou bayesovské inference na základě dat
z geotechnického monitoringu ražby (obr. 13).

OPTIMALIZACE SLOŽENÍ ALUMOSILIKÁTOVÝCH 

MATERIÁLŮ PRO TRVANLIVÉ DOPRAVNÍ STAVBY 

Optimalizace byla založena na termo-mechanických simu-
lacích hydratujících betonových konstrukcí. Pro přesnější
modelování byl použit a zkalibrován čtyřparametrický hydra-
tační model na i) izotermálních kalorimetrických datech či ii)
semi-adiabatických testech pro různé typy cementů. Termo-
mechanický model byl implementován do softwarového otev-
řeného balíku OOFEM a ověřen na několika benchmarkových
příkladech z literatury. Výsledkem aktivity je ověřená techno-
logie. Ta vznikla ve spolupráci s firmou LafargeHolcim, která
poskytla experimentální data a byla schopná měnit složení
betonových směsí podle výsledků simulací. Ověření proběhlo
na základových blocích ve Švýcarsku a hlavicích pilot
v budově Access II na Srí Lance. V obou případech simulace
správně předpověděly průběh teplot betonu a také došlo
k úpravě receptury betonu pro omezení maximálních teplot
a jejich gradientů s cílem minimalizovat šířky trhlin (obr. 14).   

ZÁVĚR

Výsledky pracovního balíčku „WP4: Tunely – pokročilé
technologie a efektivní technická řešení“ představí následují-
cí dva články.

Projekt CESTI pokračuje až do konce roku 2019. Nejvíce
hmatatelných výsledků je pochopitelně plánováno na jeho
závěr. Řešitelský tým ale považuje za nesporný úspěch zejmé-
na to, že se podařilo vytvořit týmy řešitelů z různých praco-
višť napříč tematickými okruhy, propojit výzkumné instituce
navzájem a začlenit do výzkumu i firmy různých typů a veli-
kostí a výsledky výzkumu ověřovat při praktických realiza-
cích. 

Podrobné informace o projektu lze najít na www.cesti.cz.
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Switzerland and pile heads in Access II building in Sri Lanka. In
both cases of the simulation they correctly predicted the deve-
lopment of concrete temperature and the concrete mixture com-
position was modified in both cases with the intention to restrict
maximum temperatures and their gradients with the aim of mini-
mising the width of cracks (see Fig. 14). 

CONCLUSION

The results of the working package „WP4 “Tunnels – advan-
ced technologies and effective technical solutions” are introdu-
ced in the following two papers.

The CESTI project will continue until the end of 2019. Most
tangible results are naturally planned for its completion.
Nevertheless, the research team considers as an indisputable
success first of all the fact that they managed to create teams of
researchers from various workplaces across the thematic circles,
to interconnect research institutions with each other, incorpora-
te even firms of various types and magnitudes into the research
and verify the results in practical realisations. 

Detailed information about the project can be found on
www.cesti.cz.
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Obr. 14 Vývoj trhlin těsně před porušením bloku
Fig. 14 Development of cracks immediately before the block failure
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