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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI 

III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-

kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  
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Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 

[      ] 8



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
ÚČASTNÍCI ČESKO – SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

 

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

 

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

 

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 
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Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

 

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 

 041/7634 818,kl.429,  041/72 335 02  libori@fstav.utc.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

 

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 

( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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NÁVRH A APLIKACE METODIKY K VYHODNOCENÍ 

AKUSTICKÝCH PARAMETRŮKOLEJNICOVÝCH BOKOVNIC 
 

Řešitel:  Josef Hranec - VUT Brno, Fakulta stavební  

Student V. ročníku, obor: Železniční konstrukce a stavby 

Vedoucí práce: Dr. Ing. Jaroslav Smutný - VUT Brno, Fakulta stavební 
   Ústav železničních konstrukcí a staveb 

 

 
 

Anotace práce:  
V rámci výzkumných programů jsou za účelem snižování dopravního (valivého) 

hluku vyvíjeny a v laboratořích i terénu ověřovány nové konstrukce tlumících prvků a 

konstrukcí. Z tohoto hlediska je vhodné ověřovat vliv navržených materiálů, geometrické 

parametry tlumících vrstev, optimalizovat geometrické rozmístění tlumících prvků na ko-

lejnici (tzv.stupeň pokrytí) atd. 

Téma je věnováno návrhu metodiky laboratorního měření a analýzy akustických 

parametrů kolejnice bez a s aplikací kolejnicové bokovnice s orientací na současné mo-

derní trendy. 
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Datum a místo měření 
Laboratorní měření akustických parametrů vzorku kolejnice bez a s bokovnicí (obr.1) bylo 

realizováno v průběhu dubna roku 2002 v laboratoři Ústavu železničních konstrukcí a staveb 

VUT FAST ve večerních hodinách z důvodů relativně nízké hladiny hluku pozadí (Lmax = 40 dB). 

 

Měřicí zařízení 
K měření akustických parametrů byla využita měřící souprava firmy Bruel& Kjaer zahrnu-

jící následující komponenty: 

 

Modulární analyzátor PULSE  (Bruel&Kjaer), v.č. 1847456 

Software PULSE 7700, 7 705 

Mikrofon 4189 (Bruel&Kjaer), v.č. 1836793 

Akustický kalibrátor 4231 (Bruel&Kjaer), v.č. 1859343  

Stativ UA 0587 (Bruel&Kjaer) 

 

Užitkové normy, právní a jiné předpisy  
ČSN 35 6870 Zvukoměry - 1982 

ČSN 01 1603 Metody měření hluku 

ČSN ISO 3095  Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly 

ČSN ISO 1996-1 Popis a měření hluku prostředí - Základní veličiny a postupy 

ČSN ISO 1996-2 Popis a měření hluku prostředí - Získávání údajů souvisejících 

s využitím území 

ČSN ISO 1996-2 Popis a měření hluku prostředí - Použití při stanovení nejvyšších pří-

pustných hodnot hluku 

Směrnice č. 41, sv. 37/1977 Hygienické předpisy. 

 

Popis měření 
Ke srovnání a testování vzorku kolejnice bez a s bokovnicí firmy Intertech s.r.o.Drásov 

byla použita metoda měření odezvy na mechanický ráz. Buzení rázem je výhodné pro určení 

vlastních frekvencí dané soustavy, neboť ráz, dle teorie, vybudí všechny frekvence, zejména 

rezonanční. Mechanický ráz byl vybuzen dopadem ocelové koule spouštěné ze speciálního dr-

žáku na hlavu kolejnice z výšky 0,4 m. Tato byla umístěna na měřícím stole. Pro provedených 

testech a následujícím vyhodnocení byla pro generování impulsu použita budící koule o násle-
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dujících parametrech - hustota = 7800 kg⋅m-3, průměr = 10 mm, hmotnost = 30 g. Parametry 

akustické odezvy byly snímány mikrofonem, který byl umístěn 0,8 m od hlavy kolejnice. Měřící 

pracoviště je zobrazeno na obr. 2. Každé měření bylo opakováno 10 krát. Ze všech zazname-

naných signálů byly odečteny maximální a minimální amplitudy obsažené v signálu a z nich vy-

počteny střední hodnoty. Analýze byl podroben signál, který nejvíce odpovídal odhadnutým 

středním hodnotám. 
 

 

  
 

      Obr.  1                                                                        Obr.   2 

 

Analýza akustických parametrů 
Po provedeném rozboru, realizovaných kontrolních měřeních a výpočtech, bylo použito k 

analýze akustické odezvy na mechanický ráz následujících metod a parametrů:  

1. časového zobrazení průběhu okamžité hodnoty akustického tlaku 

2. frekvenční analýzy s využitím průběhu amplitudového spektra (pro přechod z časové do 

frekvenční oblasti byl použit modifikovaný algoritmus  rychlé Fourierovy transformace, tzv. 

Welchova metoda) 
3. časově frekvenčních metod spektrální analýzy (pro přechod z časové do časově frekvenční oblasti 

byl použit algoritmus Krátkodobé Fourierovy transformace) 
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Měření akustických parametrů 

 
Použité obrázky jsou tvořeny čtveřicí grafů (obr. 3 a obr. 4). Vlevo nahoře je zobrazen ča-

sový průběh amplitudy změny akustického tlaku. Další grafy uvádějí aplikace Fourierovy trans-

formace na tento signál. Vpravo nahoře je spektrální analýza s využitím Welchovy vyhlazovací 

metody. Hodnoty změny tlaku jsou v deci-Belech (dB) k maximální hodnotě amplitudy spektra 

získané při měření kolejnice bez bokovnice. Dole jsou 3D zobrazení časově-frekvenčního prů-

běhu akustického tlaku (vlevo) resp. hladiny akustického tlaku (vpravo). Tato spektra byla vy-

počtena pomocí Krátkodobé Fourierovy transformace. Graf vlevo dole ukazuje průběh tlaku 

v Pascalech (Pa), kdežto graf vpravo dole zobrazuje tentýž průběh avšak v deci-Belech (dB) tj. 

hladinu akustického tlaku. Poznamenejme, že základní uvažovaný tlak je 20 µPa:  









⋅

=
−5102

log20 pLp , 

kde Lp je hladina akustického tlaku [dB] a p je akustický tlak [Pa]. Hodnoty akustického tlaku 

resp. hladiny akustického tlaku jsou znázorněny odlišnými barvami resp. odstíny šedi. Pozna-

menejme, že maximální hodnota je barvy černé.  

Další obrázky (obr. 5 až obr. 21) představují časově frekvenční řezy. Z důvodu snadnější 

časové lokalizace významných frekvenčních komponent obsažených v signálu bylo časově 

frekvenční zobrazení spektra doplněno o příslušné frekvenční a časové řezy. K tomu účelu byl 

sestaven a naprogramován algoritmus (v programu MATLAB) generující příslušné řezy 

z celkové matice spektra Krátkodobé Fourierovy transformace. Časové řezy byly provedeny 

v časech 20 ms, 40 ms, 60 ms a 80 ms od maximální amplitudy signálu a jsou zobrazeny ve 

čtveřici grafů. Řezy ve frekvencích (časový průběh vybraných frekvenčních komponent) jsou 

uvedeny na význačných frekvenčních složkách. Praktická realizace je na obr. 5 až obr. 28. Tyto 

grafy velmi dobře doplňují prostorové zobrazení Krátkodobé Fourierovy transformace tím, že 

přehledně ukazují chování jednotlivých frekvenčních složek v čase. Poznamenejme jen, že po-

kles na hodnoty kolem 40-50 dB představuje hladinu pozadí. 

Krátkodobá Fourierova transformace (STFT) 
 

Jedním z  možných postupů, jak analyzovat časový výskyt frekvenčních složek nestaci-

onárních signálů, je použití jisté modifikace Fourierovy transformace (FT), nazývané krátkodobá 

Fourierova transformace (STFT - Short Time Fourier Transform).  
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 Krátkodobá Fourierova transformace (STFT) lokalizuje frekvenční složky v čase s kon-

stantním rozlišením. Základním principem je rozdělení signálu na dostatečně malé realizace, u 

nichž je možno předpokládat dostatečnou stacionaritu. To je provedeno multiplikací jisté krátko-

dobé funkce a signálu. Na každém takovém výřezu je provedena Fourierova transformace (FT). 

Okénko se posouvá v čase. STFT poskytuje kompromis mezi časovou a frekvenční reprezenta-

cí signálů. Její definiční integrál je 

dtettgtxftSTFT ttfj
X ⋅⋅′−⋅=′ ′−−

∞

∞−

∗∫ )(2)( )]()([),( πω

,              (1) 

kde g  je krátkodobá funkce, '*' komplexní konjunkce, t’ časové posunutí g , x(t) je časová 

reprezentace signálu a STFTx(ω)(t',f)  je jeho časově-frekvenční reprezentace. Z rovnice (1) 

plyne, že STFT je lineární a obecně komplexní transformace. 

Je-li zpracována diskrétní posloupnost, je nutno modifikovat výše uvedenou integrální 

rovnici (1) do tvaru sumačního. 

( ) [ ] [ ] N
knjN

n
emngnxkmSTFT

π2
*

1

0
,

−−

=

⋅−⋅= ∑
,                       (2) 

kde x[n] je datová posloupnost analyzovaného signálu, g krátkodobá funkce, m posunutí g , 

'*' komplexní konjunkce, k frekvenční složka a N celkový počet vzorků signálu.  

 

Vyhodnocení hlukových měření 

Vzorek kolejnice bez bokovnice 
 

Výše uvedena analýza kolejnice bez bokovnice Intertech s.r.o.Drásov na mechanický im-

puls generovaný pádem 30,0 g těžké kuličky z výšky 400 mm.Z časového průběhu tlaku je patr-

ná maximální hodnota tlaku cca 2,0 Pa . Amplitudové spektrum vyhlazené Welchovou metodou 

vykazuje význačné hodnoty na frekvencích (s odchylkou od maxima) 5,1 kHz (-26dB);5,8 kHz (-

33dB);6,0 kHz (-26dB);6,4 kHz (-10dB);6,6 kHz (-18dB);6,8 kHz (0dB);9,2 kHz (-10dB);10,2 kHz 

(-37dB). Z amplitudového spektra vytvořeného pomocí Okénkové Fourierovy transformace je 

patrná maximální hodnota na frekvenci 7,7 kHz. Při znázornění tohoto spektra v decibelové (lo-

garitmické) stupnici je patrno maximum v oblasti 7,6 až 7,8 kHz.Zde dosahují hodnoty až téměř 

90 dB. Nejdéle se v signálu vyskytuje frekvence 9,2 kHz a to po dobu 0,35 s. Z časové historie 

tlaku lze odhadnout útlum tlaku asi o 30 dB za 0,35 s. Výsledky okénkové Fourierovy transfor-

mace ukazují útlum o 30 dB nepříliš odlišný pro některé frekvence – v oblasti nižších frekvencí 

do 5 kHz je relativně větší kolem 10 dB / 0,4 s, u vysokých od 5 kHz je nepodstatně menší 7 až 

8 dB / 0,4 s. 
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Vzorek kolejnice s bokovnicí 
 

Výše uvedena analýza kolejnice bez bokovnice Intertech s.r.o.Drásov na mechanický im-

puls generovaný pádem 30,0 g těžké kuličky z výšky 400 mm.Z časového průběhu tlaku je patr-

ná maximální hodnota tlaku cca 1,6 Pa . Amplitudové spektrum vyhlazené Welchovou metodou 

vykazuje význačné hodnoty na frekvencích (s odchylkou od maxima) 1,8 KHz (-34dB);4,8 KHz 

(-22dB);5,1 KHz (-36dB);6,0 KHz (-37dB);7,7 KHz (-31dB). Z amplitudového spektra vytvořené-

ho pomocí Okénkové Fourierovy transformace je patrna maximální hodnota na frekvenci 4,7 

kHz. Při znázornění tohoto spektra v decibelové (logaritmické) stupnici je patrno maximum 

v oblasti 4,5 až 5,5 kHz.Zde dosahují hodnoty kolem 70 dB. Nejdéle se v signálu vyskytuje frek-

vence 4,7 kHz a to po dobu 0,35 s. Z časové historie tlaku lze odhadnout útlum tlaku asi o 15 

dB za 0,15 s. Výsledky okénkové Fourierovy transformace ukazují útlum o 15 dB odlišný pro 

některé frekvence – v oblasti nižších frekvencí do 6 kHz je relativně vysoký kolem 15 dB / 0,05 

s, u vysokých od 6 kHz je podstatně menší 15 dB / 0,15 s. 

 

Závěr 
Závěrem lze konstatovat, že z uvedených grafů vyplývají jednoznačně výhodnější akus-

tické parametry pro vzorek kolejnice s bokovnicí. Tyto závěry je však nutno ověřit praktickými 

měřeními v terénu. Na základě provedených měření a analýz lze konstatovat, že použitá meto-

dika i aplikace časově frekvenčních metod k analýze akustických signálů umožňují velmi dobře 

ověřit vliv testovaných materiálů, geometrické parametry tlumících vrstev, optimalizovat geomet-

rické rozmístění tlumících prvků na kolejnici atd. 

Lze oprávněně předpokládat, že při testování různých protihlukových opatření, budou 

značné rozdíly nejen ve vypočtených spektrech, ale i v časovém výskytu jednotlivých frekvenč-

ních komponent. Nezanedbatelná je i skutečnost, že časově frekvenčními postupy analyzovaný 

průběh akustického tlaku poskytne reálné vstupy pro následné sestavení vhodných matematic-

kých modelů zkoumaných konstrukcí. Z tohoto pohledu je velmi dobře využitelná zejména Krát-

kodobá Fourierova transformace. Tato metoda poskytuje rychlou a poměrně přesnou lokalizaci 

frekvenčních komponent obsažených v měřeném signálu. Je vhodné podotknout, že z důvodu 

snadnější a přesnější časové lokalizace významných frekvenčních komponent obsažených 

v signálu bylo časově frekvenční zobrazení spektra doplněno o příslušné frekvenční a časové 

řezy. Jak je patrné z prezentovaných grafů, tyto velmi dobře doplňují prostorové zobrazení Krát-

kodobé Fourierovy transformace. 

[      ] 17



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

Literatura 
[1] Smutný J., Pazdera L.: Železniční stavby – měřící technika, VUT FAST, 1998, ISBN 80-214-

0976-2, str. 70 

[2] Smutný J.: Moderní metody analýzy hluku a vibrací aplikované na kolejovou dopravu,  Teze 

k doktorandské disertační práci, VUT Brno, ISBN 80-214-0988-6, str. 37 

[3] Smutný J.: Význam časově frekvenčních transformací pro experimentální analýzu staveb-

ních konstrukcí, Ocelové a dřevěné konstrukce Brno 99, Diskusní seminář Ocelové a dře-

věné konstrukce, VUT v Brně Fakulta stavební, 6/1999, str. 97-100, ISBN 80-02-01309-3 

[4] Smutný J., Pazdera L.: Využití Matlabu při analýze akusticko-vibračních vlastností upevnění 

kolejnic, Sborník příspěvků 7. ročníku konference Matlab 99, VŠCHT Praha, 1999, str. 166-

174, ISBN 80-7080-354-1 

[5] Smutný J., Pazdera L.: Měření a analýza akusticko-vibračních parametrů tramvajových vozů 

KT8, Nová železniční technika, ÚVAR Brno a.s., str. 101-105, 4/1999 ISSN 1210-3942 

 

Poděkování 
Vzhledem k obtížnosti práce si dovoluji poděkovat všem pracovníkům Ústavu železnič-

ních konstrukcí a staveb a Ústavu fyziky, kteří přispěli ke zdárnému dokončení práce pomocí a 

podporou jak při zajišťování měření, tak i za poskytnutí rad a doporučení, či zapůjčení odborné 

literatury. Poděkování patří zejména Dr. Ing. Jaroslavu Smutnému a Doc. Ing. Luboši Pazdero-

vi, CSc. 

[      ] 18



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Grafická příloha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.3 Bez bokovnice 

 

Zleva : časový průběh akustického tlaku [Pa] 

            spektrální analýza s využitím Welchovy vyhlazovací metody [dB] 

  časově-frekvenční průběhu akustického tlaku [Pa] 

  časově-frekvenčního průběhu hladiny akustického tlaku [dB] 
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Obr.4  S bokovnicí 

 

Zleva : časový průběh akustického tlaku [Pa] 

            spektrální analýza s využitím Welchovy vyhlazovací metody [dB] 

  časově-frekvenční průběhu akustického tlaku [Pa] 

  časově-frekvenčního průběhu hladiny akustického tlaku [dB] 
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Obr.5-8 Bez bokovnice 

 

Řezy amplitudovým spektrem v časech 

Zleva : 0,02 s ; 0,04 s ; 0,06 s ; 0,08 s 
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Obr.9-12 S bokovnicí 

 

Řezy amplitudovým spektrem v časech 

Zleva : 0,02 s ; 0,04 s ; 0,06 s ; 0,08 s 
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Obr.13-16 Bez bokovnice 

 

Řezy amplitudovým spektrem ve frekvencích  

Zleva : 6769Hz ; 7670Hz ; 7978Hz ;10220Hz 
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Obr.17-21 S bokovnicí 

 

Řezy amplitudovým spektrem ve frekvencích  

Zleva : 1429Hz ; 6791Hz ; 7648Hz ;10242Hz 
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Obr. 22-26 

 

Řezy amplitudovým spektrem ve zhruba si odpovídajících frekvencích,pro srovnání útlumu 

v řešení bez bokovnice (vlevo) a s bokovnicí (v pravo) 

 

Zleva: 6769 Hz ; 6791 Hz ;7670 Hz ;7648  
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Obr. 27;28 

 

Řezy amplitudovým spektrem ve zhruba si odpovídajících frekvencích,pro srovnání útlumu 

v řešení bez bokovnice (vlevo) a s bokovnicí (vpravo) 

 

Zleva: 10220 Hz ; 10242 Hz 
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VÝPOČET RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA 

 

Řešitel:   Michala Hrnčířová, Václav Račanský -   

VUT Brno, Fakulta stavební 

studenti III. ročníku, obor: Železniční konstrukce a stavby 

Vedoucí práce:  Ing. Petr Holcner - VUT Brno, Fakulta stavební 

 Ústav pozemních komunikací 

 

 
 

Anotace práce:  
Práce obsahuje návrh fyzikálního modelu pohybu návrhového pomalého vozidla 

(ve smyslu přílohy K normy ČSN 73 6101), odvození pohybové rovnice a její řešení 

numerickým výpočtem. Dále porovnává výsledky tohoto výpočtu a jejich grafické vyjád-

ření s ustanoveními zmíněné normy. Součástí práce je rovněž program k výpočtu rych-

losti vozidla v závislosti na délce, kterou vozidlo urazí na úseku o zvoleném podélném 

profilu. 
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Úvod do problematiky zjišťování rychlosti návrhového pomalého vo-
zidla 

Zjišťování rychlosti návrhového pomalého vozidla dle normy ČSN 73 6101 
 

NORMA ČSN 73 6101 PROJEKTOVÁNÍ SILNIC A DÁLNIC UVÁDÍ POSTUP KE ZJIŠTĚNÍ TĚCH 

ÚSEKŮ SMĚROVĚ ODDĚLENÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, KTERÉ Z DŮVODU SVÉHO PODÉLNÉHO 

SKLONU VYŽADUJÍ ZVĚTŠENÍ POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ (PŘÍPADNĚ ZŘÍZENÍ PRUHU PRO POMALÁ 

VOZIDLA), ABY INTENZITA PROVOZU NA TĚCHTO ÚSECÍCH NEPŘEKROČILA ÚNOSNOU MEZ. POSTUP 

UVEDENÝ V NORMĚ SESTÁVÁ ZE TŘÍ KROKŮ: 

1. URČENÍ RYCHLOSTI TZV. NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA VE VŠECH BODECH TRASY 

O ZNÁMÉM PODÉLNÉM PROFILU DLE PŘÍLOHY K NORMY 

2. PŘIŘAZENÍ TZV. STUPNĚ OHODNOCUJÍCÍ STOUPÁNÍ RESP. RYCHLOSTI OHODNOCUJÍCÍ 

STOUPÁNÍ DLE PŘÍLOHY A NORMY 

3. URČENÍ NÁVRHOVÉ INTENZITY DOPRAVNÍHO PROUDU NA SLEDOVANÉM ÚSEKU A JEJÍ 

POROVNÁNÍ S HODNOTOU PŘÍPUSTNÉ INTENZITY  

ZŘÍZENÍ PŘÍDAVNÉHO PRUHU SE PAK PROVEDE V TÉ ČÁSTI ÚSEKU, KDE NÁVRHOVÁ 

INTENZITA PŘEKROČÍ HODNOTU PŘÍPUSTNÉ INTENZITY. 

 

PRVNÍM KROKEM TOHOTO POSTUPU JE TEDY URČENÍ RYCHLOSTI TZV. NÁVRHOVÉHO 

POMALÉHO VOZIDLA. PŘÍLOHA K NORMY NABÍZÍ DVA MOŽNÉ POSTUPY: ODEČTENÍ TÉTO RYCHLOSTI 

Z GRAFŮ K.1 – K.7, NEBO DOSAZENÍ DO VZORCE PRO ZMĚNU RYCHLOSTI NA ELEMENTÁRNÍM ÚSEKU 

TRASY (VIZ PŘÍLOHA Č. 1). 

OBA POSTUPY PŘEDPOKLÁDAJÍ ROZDĚLENÍ SLEDOVANÉHO ÚSEKU NA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI, 

V NICHŽ JE PODÉLNÝ SKLON KOMUNIKACE POVAŽOVÁN ZA KONSTANTNÍ. ODEČÍTÁNÍ Z GRAFŮ, RESP. 

DOSAZOVÁNÍ DO VZORCE SE PAK OPAKUJE PRO KAŽDOU ČÁST ÚSEKU S TÍM, ŽE RYCHLOST 

NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA NA KONCI PŘEDCHOZÍHO ÚSEKU VSTUPUJE JAKO POČÁTEČNÍ 

RYCHLOST DO VÝPOČTU RYCHLOSTI NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI ÚSEKU. VÝSLEDKEM JE PAK GRAF ZÁVISLOSTI 

RYCHLOSTI  NA VZDÁLENOSTI, KTEROU VOZIDLO URAZÍ NA SLEDOVANÉM ÚSEKU. 
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Návrhové pomalé vozidlo a problémy s aplikací normového postupu  
 

JAK GRAFY, TAK VZOREC UVEDENÝ NORMOU MAJÍ BÝT ODVOZENY Z POHYBOVÉ ROVNICE 

HMOTNÉHO BODU SE STEJNÝMI VLASTNOSTMI, JAKO MÁ TZV. NÁVRHOVÉ POMALÉ VOZIDLO. 

PARAMETRY, KTERÝMI JE TOTO VOZIDLO DEFINOVÁNO NORMOU ČSN 73 6101 Z ROKU 2000 UVÁDÍ 

TABULKA Č.1: 

HMOTNOST 44000 KG 

VÝKON MOTORU 370 KW 

HNACÍ MOMENT MOTORU (PRO JÍZDU VE STOUPÁNÍ) 1600 NM 

POLOMĚR KOLA 0,526 M 

ČELNÍ PLOCHA 8,5 M2 

SOUČINITEL ODPORU VZDUCHU 0,7 

SOUČINITEL ODPORU VALENÍ 0,006 

ÚČINNOST PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ 0,8878 

PŘEVODOVÝ POMĚR (PLYNULE PROMĚNLIVÝ) 2,07 AŽ 49,68 

TAB. 1 

 

TYTO PARAMETRY NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA SE V NORMĚ OBJEVILY POPRVÉ VE 

ZMĚNĚ 6 ČSN 73 6101 Z PROSINCE 1998. DO TÉ DOBY BYLO NÁVRHOVÉ POMALÉ VOZIDLO 

CHARAKTERIZOVÁNO VÝKONEM MOTORU 132 KW,  HMOTNOSTÍ 19,6 T A MAXIMÁLNÍ DOSAŽITELNOU 

RYCHLOSTÍ 70 KM/H, JAK UVÁDÍ VERZE NORMY ČSN 73 6101, PLATNÁ OD 5.6. 1985 (VIZ PŘÍLOHA 

Č.2). PŘINEJMENŠÍM POZORUHODNÉ PŘITOM JE, ŽE AČKOLI SROVNATELNÉ PARAMETRY (HMOTNOST A 

VÝKON MOTORU) NÁVRHOVÉHO VOZIDLA SE TEDY NOVELOU NORMY PODSTATNĚ ZMĚNILY, GRAFY I 

VZOREC K URČENÍ PRŮBĚHU RYCHLOSTI, KTERÉ Z TĚCHTO PARAMETRŮ MAJÍ BÝT ODVOZENY, JSOU V 

NORMĚ Z ROKU 1985 I 2000 UVEDENY ZCELA SHODNĚ. 

TATO ZŘEJMÁ NESROVNALOST NÁS PŘIVEDLA K ZÁMĚRU POKUSIT SE SESTAVIT OBECNÉ 

POHYBOVÉ ROVNICE A PO DOSAZENÍ PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO VOZIDLA POROVNAT NAŠE VÝSLEDKY 

S VÝSLEDKY ZÍSKANÝMI APLIKACÍ OBOU POSTUPŮ UVEDENÝCH V NORMĚ.  

ZÁROVEŇ CHCEME VYUŽÍT TAKTO ZÍSKANÉ ROVNICE K VYTVOŘENÍ JEDNODUCHÉHO 

PROGRAMU K AUTOMATIZOVANÉMU VÝPOČTU A VYKRESLENÍ ZÁVISLOSTI RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO 
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POMALÉHO VOZIDLA NA URAŽENÉ VZDÁLENOSTI, COŽ BY ZRYCHLILO PROCES OVĚŘOVÁNÍ POTŘEBY 

ZVÝŠIT POČET PRUHŮ NA DANÉM ÚSEKU POZEMNÍ KOMUNIKACE PROTI SOUČASNÉ PRAXI.  

 

Odvození pohybové rovnice hmotného bodu s vlastnostmi návrhové-
ho vozidla 

Vytvoření fyzikálního modelu 
 

NAŠE VOLBA FYZIKÁLNÍHO MODELU, KTERÝM POPISUJEME POHYBOVÝ STAV VOZIDLA 

JEDOUCÍHO PO KOMUNIKACI S DANÝM PODÉLNÝM SKLONEM, VYCHÁZÍ Z PARAMETRŮ, KTERÉ UVÁDÍ 

NORMA JAKO VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET V POZNÁMCE PŘÍLOHY K (VIZ TAB. 1) SNAŽILI JSME SE 

TEDY VYTVOŘIT MODEL CO NEJJEDNODUŠŠÍ A PŘITOM SE CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT MODELU, KTERÝ 

PRAVDĚPODOBNĚ VOLIL TVŮRCE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ NORMY. 

Působící síly 
   

NAHRAĎME NÁVRHOVÉ POMALÉ VOZIDLO HMOTNÝM BODEM O HMOTNOSTI M. TENTO 

HMOTNÝ BOD PAK UMÍSTÍME NA NAKLONĚNOU ROVINU, KTERÁ SVÍRÁ S VODOROVNOU ROVINOU ÚHEL 

�, A PO KTERÉ SE TENTO HMOTNÝ BOD POHYBUJE NEROVNOMĚRNÝM POHYBEM S POČÁTEČNÍ 

RYCHLOSTÍ V0 .  

 

SÍLY, KTERÉ NA HMOTNÝ BOD PŮSOBÍ, MŮŽEME ROZDĚLIT DO DVOU SKUPIN: 

a) SÍLY AKTIVNÍ, KTERÉ PŮSOBÍ VE SMĚRU POHYBU HMOTNÉHO BODU. POKUD 

UVAŽUJME POHYB DO KOPCE, JE AKTIVNÍ SILOU POUZE HNACÍ SÍLA MOTORU FH. PŘI SJÍŽDĚNÍ 

VYSTUPUJE JAKO AKTIVNÍ SÍLA POUZE SLOŽKA TÍHOVÉ SÍLY F1, PŮSOBÍCÍ VE SMĚRU ROVNOBĚŽNÉM 

S NAKLONĚNOU ROVINOU.  

b) SÍLY PASIVNÍ, PŮSOBÍ PROTI SMĚRU POHYBU. VE STOUPÁNÍ TO JSOU: SLOŽKA 

TÍHOVÉ SÍLY F1, PŮSOBÍCÍ VE SMĚRU ROVNOBĚŽNÉM S NAKLONĚNOU ROVINOU, SÍLA ODPORU 

PROSTŘEDÍ (VZDUCHU) FVZ,  A SÍLA VALIVÉHO ODPORU TŘENÍM FT, PŘI KLESÁNÍ PAK OBĚ SÍLY TŘECÍ 

FVZ A FT A TAKÉ HNACÍ SÍLA FH (POUZE POKUD JDE O TZV. BRŽDĚNÍ MOTOREM). 
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OBA PŘÍPADY,  STOUPÁNÍ  I SJÍŽDĚNÍ S BRŽDĚNÍM HNACÍM ÚSTROJÍM  ILUSTRUJÍ OBRÁZKY Č.1 A 2: 

α

F1
FT

FG

F2

F2

FG α

F1

F

FT

FVZ

FVZ

OBR. 1                                                                                                     OBR. 2 

FH

H

F1 SLOŽKA TÍHOVÉ SÍLY PŮSOBÍCÍ ROVNOBĚŽNĚ S NAKLONĚNOU ROVINOU: 

αα sinsin1 ⋅⋅=⋅= gmFF G

 

FVZ SÍLA ODPORU PROSTŘEDÍ (VZDUCHU): 

2

2
1 vSCFVZ ⋅⋅⋅⋅= ρ

 

FT  SÍLA VALIVÉHO ODPORU (VALIVÉ TŘENÍ): 

r
gm

r
F

FT
αξξ cos2 ⋅⋅⋅

=
⋅

=

 

FH  HNACÍ SÍLA MOTORU: 

v
PFH ⋅= η
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KDE ZNAČÍ: 
M   HMOTNOST 
G    TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ 
C   SOUČINITEL ODPORU VZDUCHU 

ρ HUSTOTA VZDUCHU 
S    ČELNÍ PLOCHA VOZIDLA 
V    OKAMŽITÁ RYCHLOST 
R     POLOMĚR KOLA 

ξ SOUČINITEL VALIVÉHO TŘENÍ 

η ÚČINNOST PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ 
P    VÝKON MOTORU 

α ÚHEL MEZI NAKLONĚNOU ROVINOU A VODOROVNOU ROVINOU 
 

VZTAH PRO SÍLU F1 JE ODVOZEN Z ROZKLADU TÍHOVÉ SÍLY FG NA SLOŽKY F1 A F2, JAK JE 

VIDĚT NA OBRÁZCÍCH Č. 1 A 2. ODVOZENÍ VZTAHŮ PRO TŘECÍ SÍLY VYCHÁZÍ PŘÍMO Z KLASICKÉ 

DEFINICE TĚCHTO VELIČIN. ODVOZENÍ VZTAHU PRO HNACÍ SÍLU MOTORU JE PODROBNĚ ROZVEDENO 

V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE. (VIZ PŘÍLOHA Č.3) 

VÝSLEDNICE SIL PŮSOBÍCÍCH NA HMOTNÝ BOD JE TEDY: 

F = FH – FVZ – FT – F1        (PRO STOUPÁNÍ) 

F = -FH – FVZ – FT + F1        (PRO KLESÁNÍ) 

100
sarctg=α

vM
Prn
⋅

⋅
=

DÁLE PLATÍ: 

KDE   S JE PODÉLNÝ SKLON V % 

N JE PŘEVODOVÝ POMĚR 

M JE HNACÍ MOMENT MOTORU 
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POTOM MŮŽEME DLE 2. NEWTONOVA ZÁKONA ZAPSAT VÝSLEDNICI SIL PŮSOBÍCÍCH NA 

HMOTNÝ BOD JAKO ČASOVOU ZMĚNU JEHO HYBNOSTI: 

vmF &⋅=
 

PO DOSAZENÍ ZÍSKÁVÁME POHYBOVOU DIFERENCIÁLNÍ ROVNICI (1) PRO STOUPÁNÍ: 

vmgm
r
gmvSC

v
P

&⋅=⋅⋅−
⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅⋅−⋅ ααξρη sincos
2
1 2

 

A ANALOGICKY ROVNICI (2) PRO KLESÁNÍ S BRŽDĚNÍM MOTOREM: 

vmgm
r
gmvSC

v
P

&⋅=⋅⋅+
⋅⋅⋅

−⋅⋅⋅⋅−⋅− ααξρη sincos
2
1 2

 

Řešení pohybové rovnice jeho grafické znázornění 
NADÁLE SE BUDEME ZABÝVAT POUZE ŘEŠENÍM PŘÍPADU, KDY VOZIDLO JEDE DO KOPCE, 

NEBOŤ SE DOMNÍVÁME, ŽE PARAMETRY NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA UVEDENÉ V NORMĚ (VIZ 

TAB. 1) NEJSOU DOSTAČUJÍCÍ PRO PŘESNÝ POPIS POHYBU S TZV. BRŽDĚNÍM HNACÍM ÚSTROJÍM, 

ZEJMÉNA POKUD JDE O VÝKON MOTORU, KTERÝ SE V TÉTO SITUACI UPLATŇUJE. UVÁDÍME TEDY 

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ ROVNICE (1). VYUŽIJEME NEWTONOVY APROXIMACE DERIVACE: 

k
vv

dt
dvv nn −

≈= +1& }{ ,...2,1,0∈n

 

KDE   K JE KROK NUMERICKÉHO VÝPOČTU V [S] 

VI JE OKAMŽITÁ RYCHLOST V ČASE TI = I⋅K 

PAK TEDY MŮŽEME ROVNICI (1) UPRAVIT DO TVARU: 









⋅⋅−

⋅⋅⋅
−⋅⋅⋅⋅−⋅+=+ ααξρη sincos

2
1 2

1 gm
r
gmvSC

v
P

m
kvv n

n
nn
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PŘÍKLAD NUMERICKÉHO VÝPOČTU RYCHLOSTI VOZIDLA JEDOUCÍHO PO ÚSEKU 

S KONSTANTNÍM PODÉLNÝM SKLONEM PRO V0 = 70 KM/H, S = 5%, K = 5S A PRO NORMOVÉ 

PARAMETRY VOZIDLA (VIZ TAB. 1) UVÁDÍ TABULKA Č. 2. JEDNOTLIVÉ SLOUPCE UKAZUJÍ OKAMŽITOU 

VELIKOST JEDNOTLIVÝCH SIL PŮSOBÍCÍCH V DANÉM ČASOVÉM OKAMŽIKU NA HMOTNÝ BOD 

PŘEDSTAVUJÍCÍ VOZIDLO, DÁLE JEJICH VÝSLEDNICI, OKAMŽITOU RYCHLOST VOZIDLA, AKTUÁLNÍ 

TEORETICKÝ PŘEVODOVÝ STUPEŇ A UJETOU VZDÁLENOST. 

 

GRAFICKÝM VYJÁDŘENÍM ROVNICE (1) JSOU NÁSLEDUJÍCÍ GRAFY Č. 1 A 2. ZOBRAZUJÍ 

ZÁVISLOST RYCHLOSTI V NA URAŽENÉ VZDÁLENOSTI L PRO VOZIDLO S PARAMETRY DLE TAB. 1, S 

POČÁTEČNÍ RYCHLOSTÍ V0 = 70 KM/H (GRAF 1) A V0 = 80 KM/H (GRAF 2). ZOBRAZENY JSOU 

ZÁVISLOSTI PRO STEJNÉ KLADNÉ PODÉLNÉ SKLONY JAKO UVÁDÍ GRAFY K.1 A K.2 NORMY. 
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Porovnání výsledků s výsledky získanými postupem podle normy 

Normový vzorec pro výpočet změny rychlosti vozidla na elementárním úseku  
 

PŘÍLOHA K NORMY Z ROKU 2000 UVÁDÍ STEJNĚ JAKO PŘÍLOHA X JEJÍ PŘEDCHOZÍ VERZE 

Z ROKU 1985 TAKÉ VZOREC, KTERÝ JIŽ V SOBĚ OBSAHUJE ZADANÉ PARAMETRY NÁVRHOVÉHO 

POMALÉHO VOZIDLA A UMOŽŇUJE POČÍTAT ZMĚNU RYCHLOSTI VOZIDLA NA ELEMENTÁRNÍM ÚSEKU 

DRÁHY. TENTO VZOREC JE V OBOU VERZÍCH NORMY UVEDEN SHODNĚ TAKTO: 

( ) xvs
vv

v ∆⋅







−+⋅−=∆ 0

0
2
0

015,0127250

 

KDE  �V JE ZMĚNA RYCHLOSTI NA ELEMENTÁRNÍM ÚSEKU O DÉLCE �X 

V0 POČÁTEČNÍ RYCHLOST NA ZAČÁTKU TOHOTO ÚSEKU 

S PODÉLNÝ SKLON ÚSEKU 

 

NORMA DÁLE UVÁDÍ, ŽE DÉLKA ÚSEKU �X NESMÍ BÝT PŘI VÝPOČTU VOLENA VĚTŠÍ NEŽ 50 

M A PŘITOM MUSÍ PLATIT:  �V / V0 < 0.05 

VÝPOČET RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA PODLE TOHOTO VZTAHU PRO 

PODÉLNÝ SKLON S = 5% A POČÁTEČNÍ RYCHLOST V0 = 70 KM/H UKAZUJE TABULKA Č. 3. DÉLKA 

ELEMENTÁRNÍHO ÚSEKU �X BYLA S OHLEDEM NA SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH NORMOVÝCH 

POŽADAVKŮ ZVOLENA 30 M. 

NÁSLEDUJÍCÍ GRAF Č. 3 UKAZUJE ZÁVISLOSTI RYCHLOSTI NA UJETÉ VZDÁLENOSTI 

(VYPOČTENÉ PODLE NORMOU UDÁVANÉHO VZORCE) PRO  PODÉLNÉ SKLONY OD 0,5% DO 10%. 

Grafy K.1, K.2 normy pro odečítání rychlosti v závislosti na ujeté vzdálenosti  
 

GRAFY K.1 A K.2 NORMY Z ROKU 2000 VZTAH PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY A 

RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA PRO OSTATNÍ SILNIČNÍ SÍŤ (K.1, POČÁTEČNÍ RYCHLOST 

V0 = 70 KM/H), RESP. PRO DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (K.2, POČÁTEČNÍ RYCHLOST V0 = 80 KM/H) 

JSOU UVEDENY V PŘÍLOZE Č.1, ODPOVÍDAJÍCÍ GRAF X.1 VZTAH PODÉLNÉHO SKLONU NIVELETY A 

RYCHLOSTI NÁVRHOVÉHO VOZIDLA NORMY Z ROKU 1985 V PŘÍLOZE Č.1 . 
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Porovnání výsledků a závěry 

 

Z POROVNÁNÍ GRAFŮ Č. 1 A 2.  S GRAFY UVEDENÝMI V PLATNÉ NORMĚ (VIZ PŘÍLOHA 1) 

VYPLÝVÁ , ŽE ZVOLENÝ FYZIKÁLNÍ MODEL USPOKOJIVĚ VYSTIHUJE NORMOVOU ZÁVISLOST RYCHLOSTI 

NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA NA UJETÉ VZDÁLENOSTI.  MAXIMÁLNÍ ODCHYLKA MEZI 

PŘÍSLUŠNÝMI HODNOTAMI V JEDNOTLIVÝCH GRAFECH JE 7%, PŘIČEMŽ VYŠŠÍ HODNOTY RYCHLOSTI 

UDÁVAJÍ GRAFY Č. 1 A 2. 

VÝSLEDKY VÝPOČTU DLE ROVNICE (1) TEDY MŮŽEME POVAŽOVAT ZA DOSTATEČNĚ 

PŘESNÉ. 

 

POROVNÁME-LI GRAF Č.3 ODPOVÍDAJÍCÍ ŘEŠENÍ DLE VZORCE UVEDENÉHO V NORMĚ 

S NORMOVÝMI GRAFY V PŘÍLOZE Č. 1, MŮŽEME KONSTATOVAT ZÁSADNÍ ROZDÍLY V PRŮBĚHU I 

HODNOTÁCH FUNKCE RYCHLOSTI V ZÁVISLOSTI NA UJETÉ VZDÁLENOSTI. 

NAOPAK POROVNÁNÍM GRAFU Č. 3 S GRAFEM UVEDENÝM V NORMĚ Z ROKU 1985 (VIZ 

PŘÍLOHA Č. 2),  ZJIŠŤUJEME NÁPADNOU PODOBNOST. Z TÉTO PODOBNOSTI USUZUJEME, ŽE VZOREC 

PUBLIKOVANÝ JAK V NORMĚ Z ROKU 1985, TAK I V PLATNÉ VERZI NORMY Z ROKU 2000 VYCHÁZÍ 

Z PARAMETRŮ NÁVRHOVÉHO POMALÉHO VOZIDLA DLE STARŠÍ VERZE NORMY (1985). 

Z TOHO VYPLÝVÁ, ŽE APLIKACÍ DVOU POSTUPŮ UVÁDĚNÝCH PLATNOU NORMOU SE 

ZÍSKAJÍ DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÉ VÝSLEDKY. PROTO NAVRHUJEME VYPUŠTĚNÍ VÝPOČTOVÉHO VZORCE 

Z NORMY PŘI JEJÍ DALŠÍ NOVELIZACI, PŘÍPADNĚ NAHRAZENÍ TOHOTO VZORCE KOREKTNĚ ODVOZENÝM 

VZTAHEM. 
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Poděkování 
 

DĚKUJEME  ING. PETRU HOLCNEROVI ZA ZAJÍMAVÉ A PODNĚTNÉ ZADÁNÍ PRÁCE 

FIRMĚ HBH PROJEKT, S.R.O. ZA  POMOC PŘI REALIZACI  

KOLEGŮM ALEŠI NÁVRATOVI A DALIBOROVI ROŽNÍKOVI ZA CENNÉ RADY A KRITICKÉ 

PŘIPOMÍNKY  

PERSONÁLU CAFÉ 99 ZA VLÍDNOU OBSLUHU A PŘÁTELSKOU ATMOSFÉRU  

A POROTĚ SOUTĚŽE ZA SHOVÍVAVÉ HODNOCENÍ 
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Doplňkový software pro výpočet okamžité rychlosti návrhového po-
malého vozidla 

NA ZÁKLADĚ NAŠEHO ROZBORU JSME SE ROZHODLI VYTVOŘIT VÝPOČETNÍ PROGRAM 

SPEEDPAC© (PŘÍLOHA Č.3), KTERÝ BY USNADNIL PRÁCI PROJEKTANTA PŘI ROZHODOVÁNÍ O ZŘÍZENÍ 

STOUPACÍHO PRUHU. PROGRAM BYL VYTVOŘEN V PROSTŘEDÍ PROGRAMOVACÍHO JAZYKA VISUAL 

BASIC. PROGRAM JE OBSLUHOVÁN Z APLIKACE MICROSOFT EXCEL.  

SPEEDPAC©,  NA  ZÁKLADĚ VSTUPNÍCH PARAMETRŮ SPOČÍTÁ OKAMŽITOU RYCHLOST 

VOZIDLA V KAŽDÉM BODĚ JEHO TRAJEKTORIE. VSTUPNÍMI PARAMETRY JE PODÉLNÝ PROFIL 

KOMUNIKACE, KTERÝ JE DEFINOVÁN DÉLKOU DÍLČÍCH ÚSEKU A JEJICH PODÉLNÝM SKLONEM. POČET 

PO SOBĚ NÁSLEDUJÍCÍCH ÚSEKŮ JE NEOMEZEN.  

PROGRAM SE SPOUŠTÍ ZE SOUBORU SPEEDPAC.XLS. PO OTEVŘENÍ TOHOTO SOUBORU 

VYHLEDÁME POLOŽKU NÁSTROJE – MAKRO – MAKRA. ZDE JSOU OBSAŽENA TŘI MAKRA AUTO, SMAŽ 

A GRAF. 

MAKRO AUTO PROVÁDÍ VLASTNÍ VÝPOČET. POMOCÍ MAKRA GRAF JE UMOŽNĚNO 

UŽIVATELI ZOBRAZIT VYPOČÍTANÉ HODNOTY DO GRAFU A MAKRO SMAŽ SLOUŽÍ KE SMAZÁNÍ VŠECH 

DŘÍVE VYPOČTENÝCH HODNOT PŘED NOVÝM VÝPOČTEM. VÝSTUPEM PROGRAMU JE GRAF, KTERÝ SE 

ZOBRAZÍ JAKO SAMOSTATNÝ LIST.  
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Přílohy 
- Příloha 1- tab 

- Příloha 2- graf 
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STATICKÁ A DYNAMICKÁ ANALÝZA ŽELEZNIČNÉHO 

ZVRŠKU 
 

Řešitel:   Martin Kardoš - Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Študent II. ročníku 

 

Vedoucí práce:  Ing. Radoslav Mihok - Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra stavebnej mechaniky 

 

 
 

Anotace práce:  
Železničný zvršok predstavuje veľmi zložitú dynamickú sústavu. Jeho hlavnou 

úlohou je prenos statického a dynamického zaťaženia prostredníctvom koľajového roš-

tu do podvalového podložia. Správanie sa železničného zvršku je dôležité poznať 

z dôvodu zníženia nákladov na opravu a rekonštrukciu tratí, či kvôli zvyšovaniu náro-

kov na vlastnosti železničného zvršku pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti pre-

mávky na trati, ktorá je ovplyvnená prevádzkovým opotrebovaním jednotlivých kon-

štrukčných prvkov železničného zvršku.  

Cieľom tejto práce je zistenie statického a dynamického správania sa  železnič-

ného zvršku s časťou podvalového podložia využitím výpočtového systému ANSYS. 
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Úvod 
        Železničný zvršok predstavuje veľmi zložitú dynamickú sústavu, skladajúcu sa z rôznych 

materiálov, ktorých mechanické vlastnosti sa menia  v závislosti  od zaťaženia, teploty 

a vonkajších vplyvov. Napr. koľajnica je namáhaná zvislými silami, vodorovnými silami 

v priečnom aj pozdĺžnom smere, sústredeným tlakom medzi kolesom a koľajnicou a tepelnými 

zmenami. Poznanie správania sa železničného zvršku  je dôležité z dôvodu zníženia nákladov 

na opravu a rekonštrukciu tratí pri zabezpečení bezpečnosti premávky, ktorá je priamo ovplyv-

nená prevádzkovým opotrebením jednotlivých konštrukčných prvkov železničného zvršku.  

        Cieľom tejto študentskej vedecko – odbornej činnosti je analýza železničného zvršku ako 

kompozitnej konštrukcie so zameraním sa na zistenie jej statických a dynamických vlastností. 
 

Železničný zvršok 
Železničný zvršok (1) ako súčasť železničného telesa tvorí jazdnú dráhu slúžiacu na prenos po-

hybujúceho sa zaťaženia, vyvodeného koľajovými vozidlami, z temena koľajnice do podvalové-

ho podložia. Konštrukcia železničného zvršku musí z pohľadu prevádzky: 

1. tvoriť plynulú, pravidelnú, pružnú a bezpečnú jazdnú dráhu 

2. zaisťovať beznárazový pohyb vozidiel a hospodárnosť prevádzky pri rôznych rýchlosti-

ach 

3. mať dostatočný odpor proti statickým a dynamickým účinkom vozidiel a vnútorných síl, 

vznikajúcich v konštrukcii 

4. umožňovať jednoduchú montáž a opravu geometrickej polohy koľaje a výmenu opotre-

bovaných komponentov 

Hlavné konštrukčné časti železničného zvršku sú podvaly, na ktoré sú pripevnené pomocou 

rôznych druhov upevnenia koľajnice, ktoré tvoria jazdnú dráhu koľajových vozidiel.  

 

• Koľajnice 
V súčastnej dobe sa používajú koľajnice typu UIC 60, ktoré majú zvarené do dlhých pá-

sov v budúcnosti nahradiť všetky doteraz používané typy koľajníc s výnimkou R 65, ktoré 

môžu byť použité v ojedinelých prípadoch a S 49, ktoré sa používajú pri uvádzaní trate do 

optimalizovaného stavu (2). 

 

• Upevnenie koľajnica – podval 
      Upevnenie koľajnice na podval je dôležitá súčasť železničného zvršku 
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a zabezpečuje geometrickú polohu koľajnice, dostatočný odpor proti putovaniu koľajníc 

v pozdĺžnom smere a zabezpečuje prenos zaťaženia z koľajnice na podval. U nás sa naj-

častejšie používajú nepriame upevnenia koľajníc na podval pomocou rebrových alebo 

rozponových podkladníc. Predpokladá sa však prechod na priame pružné upevnenie a 

 v ojedinelých prípadoch pružné upevnenie nepriame. 

 

• Podval (koľajnicová podpera) 
        Slúži na upevnenie koľajníc pomocou upevňovadiel a roznos zaťaženia z koľajnice do 

podvalového podložia. V podmienkach ŽSR sa používajú rôzne druhy podvalov, napr. BP – 3, 

BP – 2, SB – 6 atď. 

        Zaťaženie od koľajových vozidiel sa prenáša cez koľajnice, upevnenia koľajnice na pod-

val a podval do podvalového podložia, ktoré je tvorené rôznymi vrstvami štrku a zeminy 

s rôznymi mechanickými vlastnosťami a v prípade potreby aj tepelnými ochrannými vrstvami, 

geotextíliami a ďalšími konštrukčnými prvkami. 

        Železničné zemné teleso tvorí spodnú časť železničnej trate. Železničná pláň je upravená 

tak, aby jej únosnosť bola 0,3 - 0,5 MPa pri  hlavných tratiach a 0,2 MPa  pri  vedľajších trati-

ach.  Spodná časť zemného telesa je budovaná v zo zemín, ktoré sa dajú dobre zhutňovať pri 

optimálnej vlhkosti.  Ak sú zeminy málo priepustné alebo zamŕzavé, musí sa pod pláňou zria-

ďovať vrstva štrkopiesku 10 - 40  cm. 

    Obr. 2.1 Železničný zvršok 
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Pružný polpriestor 
      Pod pojmom izotropný pružný polpriestor (4) sa považuje súvislé, rovnorodé, pružné teleso 

nekonečne veľkých rozmerov,  obmedzené len zhora rovinou, na ktorej leží konštrukcia. 

V pružnom polpriestore sú vlastnosti podkladu charakterizované dvoma veličinami  -  modulom 

deformácie Eo a Poissonovým číslom. Tieto hodnoty sa určujú priamo v prevádzkových podmi-

enkach zatláčaním skúšobnej kruhovej dosky tlakom P do podkladu, pričom rozdiel medzi me-

chanickými vlastnosťami základovej zeminy a vlastnosťami dokonale pružného polpriestoru je 

čiastočne zahrnutý práve v module deformácie tým, že obsahuje nielen pružné, ale aj trvalé de-

formácie podložia. Homogénny polpriestor nerešpektuje skutočnosť, že sa stlačiteľnosť zeminy 

s rastúcou hĺbkou zmenšuje, takže na sadaní stavby má rozhodujúci podiel len tzv. aktívna zó-

na určitej konečnej dĺžky . 

   
Obr. 3.0 Pružný polpriestor 

  
           Častejšie sa aktuálny problém nerieši v pružnom polpriestore, ale v pružnej polrovine, čo 

je prakticky časť pružného polpriestoru. V pružnej polrovine podľa tvaru a rozmerov konštrukcie 

uloženej na pružnom podklade rozdeľujeme úlohy na : 

1. priestorové 

2. rovinné 

          Množstvo problémov sa v praxi rieši vo forme rovinných úloh, pričom sa pružný podklad 

považuje za izotropnú pružnú polrovinu. Rovinné úlohy sa podľa spôsobu namáhanie delia na 

rovinný stav napätosti  
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Rovinný stav napätosti 
 
       Rovinný stav napätosti vzniká vo veľmi tenkej stene, keď zaťaženie pôsobí v rovine steny. 

V smere osi  z, kolmej na rovinu steny nepôsobia žiadne napätia, no deformácie môžu vzniknúť 

aj v tomto smere, pretože hrúbka steny sa pod vplyvom zaťaženia môže v závislosti od materiá-

lových vlastností zväčšovať alebo zmenšovať. 

 

 

 
                                      Obr. 3.1 Rovinný stav napätosti 

 

Rovinný stav deformácie 
 

         Rovinný stav deformácie vzniká v ľubovoľnej lamele, vyrezanej z telesa dvoma blízkymi 

rezmi. Keď sú všetky rezy telesa rovnaké a rovnako zaťažené, t.j. ak sa zaťaženie nemení pri 

postupe v smere osi z, vznikajú v lamele deformácie len v rovine xy. V smere osi z, kolmej na 

rovinu lamely nemôžu vzniknúť žiadne deformácie,  pretože sú zamedzené susednými rezmi, 

ktoré sa nachádzajú v rovnakých podmienkach ako spomínaná lamela. Neplatí to však o napä-

tiach, ktoré vznikajú v smere osi z, pretože zamedzenie priečnej deformácie spôsobuje vznik 

normálových napätí. Teoreticky sú podmienky rovinného stavu deformácie splnené vtedy, ak 

ide o konštrukciu nekonečne širokú v smere osi z.  
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Obr. 3.2 Rovinný stav deformácie 

Riešenie koľaje využitím teórie pružného polpriestoru  
 

        Pri využití teórie pružného polpriestoru na riešenie zadanej problematiky je nutné vychád-

zať z celkovej konštrukcie železničného telesa, hlavne podvalového podložia. Existuje celkove 6 

typov konštrukcií podvalového podložia, Ktorých použitie je ovplyvnené únosnosťou zemnej 

pláne, prevádzkovým zaťažením koľaje a skutočnosťou, či sa jedná o novostavbu alebo o sa-

náciu už existujúcej konštrukcie (1, 2). Najpoužívanejší typ konštrukcie podvalového podložia je 

Typ 2, ktorý sa skladá z vrstvy štrku (štrkové lôžko), vrstvy štrkopiesku a zemnej pláne. Nech je 

z koľaje vyrezaná časť podvalového podložia o šírke 0,6 m s jedným podvalom BP-3 a časťami 

koľajníc UIC-60. Koľajnica je nahradená votknutím a upevnenie koľajnica – podval pružno tlmi-

acou väzbou s tuhosťou k = 60e6 N/m. Železničný zvršok je zaťažený pohyblivým zaťažením, 

ktoré je možné považovať za rázové zaťaženie, viazané na nejaký bod a  meniace sa 

v závislosti na čase.  

       Analytický prístup k riešeniu danej problematiky je veľmi pracný a pomerne nevhodný. Na-

vyše výsledky majú len informatívny charakter. V súčastnej dobe sa s úspechom používa metó-

da konečných prvkov – MKP, pomocou ktorej sa dosahuje pomerne vysoká presnosť riešenia. 
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Metóda konečných prvkov (MKP) 
        V MKP môžeme použiť  rôzne typy prvkov. Delíme ich predovšetkým podľa ich geometrie 

na jedno, dvoj a trojrozmerné. Najjednoduchší je jednorozmerný prvok  (obr. 4.1). Všetky jeho 

vlastnosti sú funkciou len jednej súradnice. Môže mať dva a viac uzlov, môže reprezentovať 

člen, ktorý v skutočnej konštrukcii má konštantný alebo premenlivý prierez, priamu či zakrivenú 

strednicu. Dvojrozmerný prvok je obvykle trojuholník alebo štvoruholník s priamymi alebo zakri-

venými stranami, priamou alebo zakrivenou strednicou, s uzlami vo vrcholoch, vnútri strán, ale 

aj vo vnútri samotného prvku. Trojrozmerný prvok je napr. štvorsten, troj alebo štvorboký hranol 

ohraničený rovinami či plochami a obsahujúci počet uzlov ležiacich vo vrcholoch, vnútri hrán, 

ale aj stien. 

 

Obr. 4.1 Typy jednorozmerných prvkov 

 

Obr. 4.2 Typy dvojrozmerných (2D) prvkov 

Obr. 4.3 Typy trojrozmerných (3D) prvkov 
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          V MKP hranica a vnútro skúmanej oblasti sú rozdelené pomocou čiar (alebo prvkov) na 

konečný počet diskrétnych konečných podoblastí - konečné prvky. Tieto prvky vyplňujú dĺžku, 

plochu alebo objem konštrukcie modelovanej ako 1D, 2D alebo 3D kontinuum. Konečné preto, 

lebo majú konečné rozmery a nejde teda o nekonečne malé prvky. Tieto prvky sa stýkajú 

v bodoch, v čiarach a plochách podľa typu kontinua. Stykové body, priesečníky dvoch čiar a 

spoločné body troch plôch nazývame uzly. Konečné prvky a uzly tvoria sieť. K prvkom a uzlom 

sú priradené čísla, ktoré začínajú jednotkou a končia určitým číslom. Počet prvkov a uzlov bude 

vplývať na celkový čas riešenia a tiež na miesto potrebné na disku počítača. Každému uzlu sú 

priradené tzv. uzlové parametre a počet uzlových parametrov, ktoré patria jednému prvku udáva 

počet stupňov voľnosti prvku. Obvykle uzlové parametre sú posunutia uzlových bodov, teploty, 

zložky rýchlostí, atď. Niekedy uzlovými parametrami bývajú aj veličiny, ktoré nemusia mať fyzi-

kálny význam. Ide hlavne o derivácie vyšších rádov, ktoré sú napr. definované v strede strán 

tzv. hierarchických prvkov (3). 

       Dôležitým pojmom v MKP sú tzv. interpolačné alebo tvarové funkcie. Tieto funkcie interpo-

lujú neznáme veličiny vo vnútri prvku pomocou uzlových parametrov.              

V skutočnosti však uzlové parametre sú neznáme veličiny, ktoré sú iba aproximované na celej 

skúmanej oblasti. Takže niekedy namiesto interpolačných funkcií hovoríme o aproximačných 

funkciách. 
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Vstupné hodnoty 
Geometrické charakteristiky železničného zvršku s časťou podvalového podložia, 

uloženom na pružnom podklade sú uvedené na obr. 5.1.  

Obr. 5.1 Rez podvalovým podložím 
 

Vstupné hodnoty pre železničný zvršok z časťou podvalového podložia sú uvede-
né v nasledujúcej tabuľke: 

Tabuľka 5.1 Vstupné hodnoty pre jednotlivé komponenty, resp. vrstvy (2) 

 

Názov komponentu / 

vrstvy 

E [Pa] Poissonovo čís-

lo µ 

Objemová 

hmotnosť 

[kg/m3] 

Hrúbka vrstvy 

[m] 

Podval 39.5e9 0.3 2640 - 

Vrstva I  100e6 0.3 2000 0.35 

Vrstva II  60e6 0.25 1800 0.4 

Vrstva III  30e6 0.25 1700 0.4 

Vrstva IV 15e6 0.25 1500 0.3 

 

          Všetky výpočty, týkajúce sa tejto práce boli robené vo výpočtovom systéme ANSYS. Jed-

ná sa o robustný americký FEM program, ktorý umožňuje rátať riešiť väčšinu inžinierskych pro-

blémov z oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva.   
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   ANSYS ako každý FEM program pozostáva z troch základných modulov – preprocesora, 

riešiča a postprocesora.  

   Preprocesor slúži na vytvorenie modelu pomocou bodov, čiar, plôch a objemov, zadanie 

materiálových charakteristík použitých materiálov, vytvorenie siete konečných prvkov a zadanie 

okrajových podmienok – väzieb a zaťažení. V našom prípade bola sieť modelu vytvorená po-

mocou 1212 elementov s použitím 2 typov prvkov – štvoruholníkového (SHELL 43), ktorý sa 

môže pri výpočtoch a vytváraní siete konečných prvkov degenerovať na trojuholníkový a pružne 

– tlmiaceho člena (COMBIN 14), ktorým sa nahrádzalo Winklerovské podložie (5). 

   Solver je tá časť výpočtového systému, ktorý robí vlastný výpočet. ANSYS umožňuje pou-

žiť niekoľko typov výpočtových metód, v závislosti od požiadaviek užívateľa a jeho technického 

vybavenia. 

   Postprocesor umožňuje záverečnú fázu práce t.j. prezeranie výsledkov riešenia, pričom 

v Ansyse sa preprocesor delí na hlavný (General Postprocessor) a časový (TimeHistory Post-

processor). 

 

Obr. 5.2 Geometria a vytvorenie siete konečných prvkov 
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Statická analýza sústavy využitím MKP 
Pri zisťovaní odozvy danej konštrukcie na statické zaťaženie nás zaujímajú predovšetkým 

deformácie konštrukcie v niektorých bodoch a napätia. Pri riešení sa vychádza z predpokladu 

riešenia sústavy rovníc, zapísaných v maticovom tvare ako 

 

                                          K Fu =⋅                                                                             (6.1) 

 

kde K je matica tuhosti celej sústavy, F je vektor zaťažení, pôsobiacich na sústavy a u výsledné 

posunutia (3). 

Za predpokladu zaťaženia železničného zvršku dvojicou síl o veľkosti 1000 N, deformácie 

a napätia, vznikajúce od zaťaženia v smere osy y majú nasledovnú veľkosť. 

 

 
6.1 Priebeh deformácií v smere osi y 
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Dynamická analýza sústavy využitím MKP 
         Dynamická analýza ľubovoľnej sústavy vychádza z rovnice (2): 

 

                                                       M                        (7.1) R(t)U(t)K(t)U =⋅+⋅ &&

 

kde M je matica hmotností sústavy, C je matica tlmenia sústavy a R(t) predstavuje vektor von-

kajších síl, pôsobiacich na sústavu v závislosti na čase. Ak vychádzame z predpokladu R(t)=0, 

potom hľadáme hodnoty vlastných frekvencií a im prislúchajúcim vlastných tvarov kmitania sú-

stavy. Pre nenulové riešenie vlastných frekvencií kmitania ľubovoľnej sústavy musí platiť 

 

                                                   0det =⋅− M)λ(K                                                    (7.2)  

 

čo z matematického hľadiska predstavuje výpočet vlastných čísel danej sústavy. 

Za predpokladu uvažovania vektora vonkajšieho zaťaženia R(t) v tvare  

 

                                                  ( )( ) ti
max eF Ωφ+φ⋅= isincosF                                         (7.3) 

 

hovoríme o tzv. harmonickej analýze. Výsledkom harmonickej analýzy je amplitúdovo – frek-

venčná charakteristika. Je to krivka, ktorá udáva zmenu amplitúdy výchylky v danom bode 

v závislosti od frekvencie budenia, za predpokladu budenia sústavy v ľubovoľnom bode harmo-

nicky premennou silou s jednotkovou amplitúdou. Táto analýza nám dáva jasný obraz 

o citlivosti konštrukcie reagovať na zložky zaťaženia s premennou frekvenčnou skladbou. 

 Za predpokladu uvažovania vektora zaťaženia ako sily, meniacej sa v závislosti na čase 

– napr. silový impulz alebo ráz, hovoríme o tzv. prechodovej analýze. Jej výsledkom je krivka, 

popisujúca nám závislosť deformácie daného bodu sústavy od zaťaženia, meniaceho sa na ča-

se.  

Modálna analýza 
 
 Výsledkom modálnej analýzy danej sústavy sú hodnoty vlastných frekvencií a k nim 

prislúchajúce vlastné tvary kmitania. Hodnoty prvých dvanástich vlastných frekvencií kmitania 

sú nasledovné: 
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Tabuľka 7.1.1 Prvých 12 frekvencií kmitania sústavy 

 

Available Data sets 
Set Frequency [Hz] Load Step Substep Cumulative 

1 0 1 1 1 

2 1.28467e-6 1 2 2 

3 1.27211e-5 1 3 3 

4 5.3822 1 4 4 

5 5.9017 1 5 5 

6 8.1383 1 6 6 

7 10.401 1 7 7 

8 13.301 1 8 8 

9 13.865 1 9 9 

10 14.747 1 10 10 

11 17.653 1 11 11 

12 18.208 1 12 12 

 

 Prvé tri frekvencie vlastného kmitania majú nulovú hodnotu a môžeme ich zanedbať, 

preto prvá vlastná frekvencia má hodnotu až 5.3822 Hz. Vlastný tvar, prislúchajúci tejto hodnote 

je zobrazený na obr. 7.1.1. Na obr. 7.1.2 je zobrazený aj dvanásty tvar vlastného kmitania kon-

štrukcie. 
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Obr. 7.1.1 Prvý vlastný tvar kmitania sústavy pri frekvencii f = 5,3822 Hz 

 

Obr. 7.1.2 Dvanásty vlastný tvar kmitania sústavy pri frekvencii f = 18,208 Hz  
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Harmonická analýza 
 

Harmonická analýza by mala vlastne potvrdiť výsledky modálnej analýzy. Vzhľadom na 

to, že prvá vlastná frekvencia má hodnotu 5,3822 Hz a dvestá frekvencia hodnotu 125,97 Hz, 

frekvenčný rozsah harmonickej analýzy bol volený od 0 do 130 Hz s krokom 2 Hz. Z každej 

vrstvy železničného zvršku bol vybraný náhodne jeden bod záujmu. Ako budiace zaťaženie sa 

použila dvojica síl, pôsobiacich v upevnení koľajníc k podvalu o veľkosti F=1000.N.cos(ωt). 

Z obr. 7.2  vidieť, že dominantná frekvencia je niekde okolo 10 – 12.5 Hz. Pri menšom kroku by 

bolo ju možné určiť presnejšie. 

 

 
 

Obr. 7.2 Harmonická analýza rovinného modelu 
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Záver 
Cieľom tejto študentskej vedecko – odbornej práce bolo zistenie statického a dynamického 

správania sa železničného zvršku s časťou podvalového podložia použitím výpočtového systé-

mu ANSYS. Zaťaženia pri statickej analýze bolo reprezentované dvojicou síl o veľkosti F=1000 

N, pôsobiacich v upevnení koľajnice na podval. Výsledkom bolo zistenie šírenia sa deformač-

ných polí (obr. 6.1).  Pri dynamickej analýze danej konštrukcie boli zistené vlastné frekvencie 

kmitania sústavy (Tabuľka 7.1.1) a k nim prislúchajúce vlastné tvary kmitania (obr. 7.1.1 

a 7.1.2). Harmonickou analýzou sa zistilo, že dominantná frekvencia leží v rozsahu 10 – 12.5 

Hz. 
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LETISKOVÉ VOZOVKY. VZŤAH ZAŤAŽENIA A NAPÄTÍ. 

 

Řešitel:   Radovan Zeliska - STU Bratislava, Stavebná fakulta  

Študent V. ročníku, Katedra dopravných stavieb 

 

Vedoucí práce:  Ing. Ľudmila Bartošová, PhD.  - STU Bratislava, Stavebná fakulta 

Katedra dopravných stavieb 

 
 
 

Anotace práce:  
Práca prináša nové poznatky z oblasti dimenzovania cementobetónových letis-

kových vozoviek. Z doteraz známych teórií som na výpočet napätí 

v cementobetónových doskách  použil teóriu Westergaarda, ktorá je v súčasnosti jedna 

z najrozšírenejších. Westergaardove vzorce som vložil do programov Excel a Mathcad, 

v ktorých som zostavil programy podstatne zrýchľujúce výpočet napätí. Výpočet napätí 

na cementobetónovej doske bol pre štyri základné polohy a to v strede v smere osi x,  

smere y, na rohu dosky a na hrane dosky. Ako zaťaženie som použil tri lietadla 

TU134A, Concorde, Boeing747 zastupujúce tri kategórie zaťažení. Výsledné hodnoty 

som spracoval formou tabuliek a grafov. Výsledky tejto práce je možné použiť pri ďal-

šom prehlbovaní znalostí z oblasti dimenzovania cementobetónových letiskových vozo-

viek. 
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Úvod 
Letisková vozovka musí byť navrhnutá tak, aby bola schopná prenášať jednorá-

zové a opakované zaťaženie od všetkých druhov lietadiel po dobu celej svojej životnos-

ti. Letisková vozovka musí odolávať aj vedľajším účinkom namáhania a vonkajším vply-

vom na povrch vozovky. Všetky tieto technické parametre treba splniť za prijateľných  

ekonomických nákladov.  

Jedna z najdôležitejších úloh, ktoré musí letisková vozovka na pohybových plo-

chách zaistiť, je bezpečnosť leteckej prevádzky, a to zaisteným únosnosti a povrcho-

vých vlastností. Tieto bezpečnostné požiadavky kladú vysoké nároky na kvalitu letisko-

vých vozoviek. 

Letiskové vozovky musia spĺňať prísne kritéria stanovené  medzinárodnou orga-

nizáciou pre civilné letectvo ICAO (International Civil Aviation Organization) 

a predpisom L14, ktorý predpisuje vyhlasovať ich únosnosť. 

 

Zaťaženie letiskových vozoviek. 
Vozovka predstavuje jednoduchú stavebnú konštrukciu, ktorej definícia je jedno-

duchá „Letisková vozovka je viacvrstvová konštrukcia postavená z cestných stavebných 

materiálov na povrchu cestného telesa alebo inej stavebnej konštrukcie tak, aby jej di-

menzia a vlastnosti umožnili rýchlu, bezpečnú, pohodlnú a hospodárnu jazdu motoro-

vých vozidiel (aj lietadiel).“  [6].  

 Všeobecne platí, že únosnosť pohybových plôch musí vyhovovať maximálnemu 

zaťaženiu vyvodenému lietadlom, ktorého prevádzku je možné na letisku očakávať. Ta-

kéto  lietadlo sa nazýva kritické lietadlo a vyvodzované zaťaženie je kritické zaťaženie.  

 

Skutočné zaťaženie vozoviek na jednotlivých pohybových plochách letiska je cha-

rakterizované jednotlivými typmi lietadiel a ich ročným pohybom po príslušnej ploche. 

Pri dimenzovaní a posudzovaní letiskových vozoviek sa môže dopravné zaťaženie uva-

žovať vo výpočtoch ako: 

 

• Maximálne zaťaženie prenášané skutočným podvozkom lietadla, ktoré na da-

nom letisku vyvodzuje na letiskovej vozovke maximálne napätia. 
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• Ekvivalentné zaťaženie ktoré sa definuje ako zaťaženie prenášané na vozovku 

pomocou jednokolesového podvozku, ktoré spôsobuje v hodnotenej vozovke 

rovnaké napätia ako nahradzovaný viackolesový podvozok. 

 

• Normové zaťaženie sa stanovuje pre triedu zaťaženia tak, aby účinok tohto za-

ťaženia bol väčší alebo rovnaký ako účinok lietadla, ktoré vyvodzuje vo vozovke 

maximálne účinky. 

 

Dopravné zaťaženie letiskových vozoviek pre účely dimenzovania 

a posudzovania letiskových vozoviek je všeobecne dané nasledovnými hlavnými 

charakteristikami: 

 

• maximálnou vzletovou hmotnosťou lietadla  „Qmax“ (kN) 

• konštrukciu podvozku /počet kolies a ich geometrické usporiadanie 

• hustením pneumatík  „p“ (MPa) 

Zaťaženie pri lietadlách konštruovaných v súčasnosti sa prenáša na predné, tzv. 

nosové a na hlavné podvozkové nohy, ktorých môže byť podľa jednotlivých typov 

a celkovej hmotnosti niekoľko /minimálne dva/. Predné koleso obyčajne prenáša okolo 

10% celkovej hmotnosti. Hlavné podvozky sú konštruované ako zdvojené alebo tande-

mové zdvojené kolesá. 

   

Pri výpočte účinku lietadla na konštrukciu vozovky je nutné vypočítať ďalšie cha-

rakteristiky: 

• zaťaženie pripadajúce na jedno koleso hlavných podvozkových  nôh,  

(2.1) 

kn
kk nn

QPQ
*

*9,0 max
11 ==

 

Q1k  = zaťaženie na jedno koleso hlavného podvozku (kN) 

nn      = počet hlavných podvozkových nôh  
nk     = počet kolies na jednej nohe hlavného podvozku  
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• veľkosť dotykovej plochy, ktorou sa zaťaženie prenáša, charakterizova-

né dĺžkou poloos. 

 

 

dlhšia poloos   „a“        

                    
pA

Q
a k

*
1=  (2.2) 

      A = konštanta = 2091 

 

           kratšia poloos  „b“ 

               b = 0,6*a  (2.3) 

   
  

   Obr.č.1  Dotyková plocha pneumatiky 

 

 

V mojej práci som si zvolil tri kritické lietadlá, zastupujúce tri kategórie zaťažení:  

 

o  I. kat. - max. vzletová hmotnosť do 50 000 kg  

TU134A 

 

o  II. kat.- max. vzletová hmotnosť do 200 000 kg 

CONCORDE 

 

o  III. kat.- max. vzletová hmotnosť do 400 000 kg 

BOEING 747 

 

Výber vyššie uvedených lietadiel bol podmienený aj dostupnosťou údajov o týchto lie-

tadlách (Tab. 2.1).   
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Základné údaje o lietadlách       Tab. 2.1 

Veľkosť dotykovej 

plochy (m) 
Kategória Typ lietadla 

Max. vzle-

tová 

hmotnosť 

(kN) 

Skladba 

podvozku 

nn/nk 

Hustenie 

pneumatík  

(MPa) 

Zaťaženie 

na jedno 

koleso 

(kN) 
dlhšia 

poloos 

kratšia 

poloos 

I. TU134A 470 2/4 0,6 52,875 0,205 0,123 

II. CONCORDE 1746 2/4 1,265 196,425 0,273 0,164 

III. B 747 F 3518 2/4 1,47 395,775 0,359 0,215 

 

Metódy výpočtu napätí v CB doske  
  V oblasti tuhých vozoviek sa teóriou dosky na pružnom podklade zaoberali mno-

hí vedci ako Westergaard, Pickett-Ray, Hooga, Peltiér a iný. V súčasnosti sa na výpočet 

napätí používajú metódy podľa: 

 Westegaarda 

 Picketta-Raya 

 Laymed 

 MKP 

 

  V mojich výpočtoch som použil výpočet napätí podľa Westegaarda. 

Modely pre výpočet napätí v konštrukciách CB letiskových vozoviek. 

 

Aby bolo možné použiť teóriu pružnosti nahrádza sa zložitý, skutočný charakter 

deformácie podkladového systému výpočtovými modelmi.  

Z hľadiska dimenzovania sa používa model založený na teórií pružného podkla-

du  od Winklera-Zimmermanna, ktorý je charakterizovaný modulom reakcie podkladu 

„K“. 

Predpokladá sa, že CB doska je uložená na podkladovej konštrukcii, pri ktorej sú 

konštantné mechanicko – fyzikálne charakteristiky (dvojvrstvová konštrukcia). Mecha-

nicko kvalitatívne vlastnosti vrstiev sú vyjadrené modulom pružnosti „E“ a Poissonovým 

číslom „µ“.   
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Obr.č.2  Schéma výpočtového modelu 

 

Výpočet napätí CB - vozoviek podľa Westergaarda 

 

 Výpočet napätí podľa Westegaarda je jedno z prvých(1926) a dodnes najrozšírenejších 

riešení, ktoré sú založené na predpoklade, že pružná izotropná cementobetónová do-

ska leží na pružnom podklade, ktorého reaktívne napätie vyvolané zaťažením, je pria-

mo úmerné zvislej deformácii dosky. Zaťaženie sa prenáša na kruhovej dotykovej 

ploche. 

 

           (3.1) P
w

k =
 

 

k= modul reakcie podkladu  

P = zaťaženie 

w = priehyb  

    

 Neskôr, v roku 1947 Westergaard upravil vzorce pre eliptický odtlačok kolesa. 

Vzorce boli definované pre výpočet napätí od jednorázového zaťaženia a od teploty: 
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• Výpočet napätí od zaťaženia 

 

 Stred dosky v smere osi x 
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 Hrana dosky 
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E = modul pružnosti betónu  37 500 (MPa) 

h = hrúbka CB dosky (m) 

a = dlhšia poloos (m) 

b = kratšia poloos (m) 

l = polomer relatívnej tuhosti (m) 

P = ekvivalentné zaťaženie  (MPa) 

k = modul reakcie podkladu kN.m-3 

µ = Poissonovo číslo betónu 0,2 

    

• výpočet napätí od tepelného rozdielu 

 

 Stred dosky v smere osi x 

( ) ( CyCxTEbtr T
TSX **

1*2
**

2 υ
υ

α
σ +

−
∆

= ) (3.6) 

 

 

 Stred dosky v smere osi y 

 

( ) ( CyCxTEbtr T
TSX **

1*2
**

2 υ
υ

α
σ +

−
∆

= ) (3.7) 

 

 

 Priečna hrana dosky 

CxTEbtr T
THX *

2
** ∆

=
α

σ    (3.8) 

   

 

 Pozdĺžna hrana dosky 

 

CyTEbtr T
THY *

2
** ∆

=
α

σ    (3.9) 
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 Roh dosky 

 

( ) lt
aTEbtr T

TR *
1*3

**
υ

α
σ

−
∆

=    (3.10) 

 

Ebt = modul pružnosti betónu pre teplotné namáhanie  27 500 (MPa) 

αt =  súčiniteľ teplotnej rozťažnosti  betónu 

∆T = rozdiel teplôt horného a spodného povrchu dosky (°C) 

h = hrúbka CB dosky (m) 

lt = polomer relatívnej tuhosti pre teplotné namáhanie(m) 

Q1k = zaťaženie na jedno koleso hlavného podvozku (MN) 

k = modul reakcie podkladu (MN.m-3) 

µ = Poissonovo číslo betónu 0,2 

Cx –Cy = súčinitele stanovené pre pomery Lx/lt a Ly/lt 

 

Výpočet napätí v letiskových vozovkách od jednorázového zaťaženia 
lietadlom 

Výpočet napätí v letiskových vozovkách bol robený na vybraných úsekoch (A –J) 

od vybraných lietadiel,  a to TU134A, Concorde a B747 . Na jednotlivých úsekoch bola 

hrúbka cementobetónových dosiek v rozsahu 20 až 30cm. Modul reakcie podkladu, 

zodpovedal predpisu L -14 Letisko a STN 73 61 23, jeho hodnota je vyššia ako 150 

MN.m-3. Hodnoty modulu reakcie podkladu boli zistené výpočtom na základe priamych 

meraní priehybov na letiskových vozovkách – boli prebrané z prác katedry dopravných 

stavieb.  Pri výpočtoch som uvažoval hodnotu Poissonového čísla 0,2. Výpočet som re-

alizoval pomocou programu EXCEL a MATHCAD. V tabuľkách 4.1, 4.2, 4.3 sú výsledky 

napätí od jednotlivých lietadiel. Tieto výsledky som spracoval do grafov, obrázok č.3 až 

č.5. 
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Hodnoty napätí v jednotlivých úsekoch od zaťaženia lietadlom TU134A  Tab. 

4.1 
TU134A        

Označenie 
úseku 

Hrúbka 
dosky 

(m) 

E (MPa) 
kefred 

MN.m-3 
l (m) 

σsx 
(MPa) 

σsy 
(MPa) 

σh 
(MPa) 

σr (MPa)

F 0,200 31000 183,93 0,585 1,580 1,445 2,097 1,659 

G 0,200 33000 317,96 0,518 1,492 1,357 1,959 1,485 

E 0,210 31000 247,7 0,563 1,408 1,286 1,862 1,457 

J 0,210 41700 206,91 0,634 1,486 1,364 1,987 1,604 

D 0,220 31000 230,8 0,594 1,314 1,203 1,747 1,388 

C 0,230 31000 256,8 0,598 1,206 1,104 1,604 1,277 

B 0,240 35000 267,97 0,629 1,134 1,040 1,515 1,221 

I 0,245 37700 212,05 0,690 1,133 1,043 1,525 1,251 

A 0,250 35000 191,16 0,706 1,098 1,012 1,482 1,219 

CH 0,300 35900 290,67 0,734 0,775 0,715 1,049 0,868 

H 0,300 35900 510,44 0,637 0,730 0,670 0,976 0,789 

 

Hodnoty napätí v jednotlivých úsekoch od zaťaženia lietadlom CONCORDE   Tab. 

4.2 
Concorde        

Označenie 
úseku 

Hrúbka 
dosky 

(m) 
E (MPa) 

kefred 
MN.m-3 

l (m) 
σsx 

(MPa) 
σsy 

(MPa) 
σh 

(MPa) 
σr (MPa)

F 0,200 31000 183,93 0,585 4,558 4,057 5,788 3,262 

G 0,200 33000 317,96 0,518 4,231 3,730 5,317 2,397 

E 0,210 31000 247,7 0,563 4,042 3,587 5,115 2,720 

J 0,210 41700 206,91 0,634 4,333 3,879 5,543 3,454 

D 0,220 31000 230,8 0,594 3,800 3,386 4,832 2,780 

C 0,230 31000 256,8 0,598 3,490 3,111 4,441 2,577 

B 0,240 35000 267,97 0,629 3,302 2,954 4,221 2,607 

I 0,245 37700 212,05 0,690 3,335 3,001 4,299 2,897 

A 0,250 35000 191,16 0,706 3,242 2,921 4,188 2,871 

CH 0,300 35900 290,67 0,734 2,297 2,074 2,978 2,097 

H 0,300 35900 510,44 0,637 2,128 1,906 2,724 1,705 
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Hodnoty napätí v jednotlivých úsekoch od zaťaženia lietadlom B747    Tab. 

4.3 
B747         

Označenie 
úseku 

Hrúbka 
dosky 

(m) 
E (MPa) 

kefred 
MN.m-3 

l (m) 
σsx 

(MPa) 
σsy 

(MPa) 
σh 

(MPa) 
σr (MPa)

F 0,200 31000 183,93 0,585 7,689 6,680 9,550 2,425 

G 0,200 33000 317,96 0,518 7,031 6,022 8,671 0,368 

E 0,210 31000 247,7 0,563 6,788 5,873 8,410 1,632 

J 0,210 41700 206,91 0,634 7,375 6,459 9,214 3,376 

D 0,220 31000 230,8 0,594 6,421 5,587 7,983 2,202 

C 0,230 31000 256,8 0,598 5,902 5,139 7,341 2,096 

B 0,240 35000 267,97 0,629 5,615 4,914 7,011 2,495 

I 0,245 37700 212,05 0,690 5,723 5,051 7,199 3,333 

A 0,250 35000 191,16 0,706 5,575 4,929 7,026 3,413 

CH 0,300 35900 290,67 0,734 3,964 3,515 5,012 2,616 

H 0,300 35900 510,44 0,637 3,624 3,176 4,529 1,684 
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               Obr.č.3     Napätia v strede dosky od jednotlivých lietadiel 
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Obr.č.4  Napätia na hrane dosky od jednotlivých lietadiel 
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Obr.č.5  Napätia na rohu dosky od jednotlivých lietadiel 
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Záver 
Na základe vypočítaných napätí od jednorázového zaťaženia metódou Westegaarda 

na vybraných úsekoch letiskových vozoviek som dospel k následovným záverom: 

 

- pre lietadlá do vzletovej hmotnosti  50 ton, získané napätia v ťahu za ohybu 

v strede, hrane, rohu dosky neprekročili pevnosť CB dosky v ťahu za ohybu, 

 

- lietadlá so vzletovou hmotnosťou do 200 ton  v strede a na rohu dosky prekročili 

hodnotu pevnosti betónu v ťahu za ohybu, napätia na hrane dosky prekročili pev-

nosť do hrúbky dosky približne 25 cm, pri vyšších hrúbkach dosky pevnosť nebola 

prekročená, 

 

- pre lietadlá do vzletovej hmotnosti. 400 ton v strede dosky a na hrane dosky bola 

prekročená medzná pevnosť, na rohu dosky nebola pevnosť prekročená, 

 

Priebeh napätí v rohu od B747 nie je podľa očakávaných predpokladov (zvyšo-

vaním hrúbky dosky by mali klesať hodnoty napätí), napätie sa zvyšovanou hrúbkou 

zväčšuje.  

Z dôvodu veľkého zaťaženia sa cementobetónová doska nespráva podľa Wes-

tergaardového predpokladu,  kedy napätia sú priamoúmerné deformácií. 

Preto odporúčam pri veľkých zaťaženiach používať iné metódy výpočtu napätí 

napr. metódu konečných prvkov. 
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Vedoucí práce:  Doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.- VŠB-TU Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství 

 
 
 

Anotace práce:  

Při dnešním tempu nárůstu silniční dopravy musí zákonitě  docházet  k  většímu 

opotřebení silničních komunikací a to je asi také hlavní důvod proč dochází k neustálé 

inovaci a vývoji nových, kvalitnějších a odolnějších materiálů pro silniční stavitelství. 

Bezpochyby mezi ně můžeme zařadit i živičnou směs AKM. Přestože se řadí 

mezi živičné, jak již bylo zmíněno výše, její návrh, výroba a pokládka jsou tak specifické 

oproti běžným bitumenovým směsím a principy na kterých tato směs funguje v praxi 

jsou tak odlišné od ostatních netuhých koberců, že když jsem dostal nabídku na návrh 

takové směsi, neodolal jsem a přijal. 

Návrh směsi AKM probíhal dle příručky ŘSaD ČR „Metodické pokyny pro obsah 

a schvalování průkazních zkoušek“ v laboratořích firmy SQZ s.r.o. v Olomouci. Zároveň 

bych touto cestou chtěl poděkovat vedoucímu těchto laboratoří Ing. Pavlu Jäcklovi za 

to, že mi poskytl zázemí a umožnil podílet se na této zajímavé práci. 

. 
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Asfaltový koberec mastixový 
V důsledku značného nárůstu silniční dopravy v posledních letech se dá říci, že 

zatížení vozovek vzrůstá kvadratickou řadou. Tento nárůst společně s rozvinutím těžké 

nákladní dopravy, a to především zvýšením nápravových tlaků, negativně působí na 

konstrukci vozovek. Vlivem většího zatížení konstrukce silnic a dálnic rostou konstrukč-

ní požadavky zejména z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu. Současně by měla 

konstrukce vozovky odolávat deformacím a poruchám. 

 

Povrch asfaltových vozovek, aniž si toho příliš všímáme, vykazuje postupný 

vznik nerovností, které odpovídají způsobu zatěžování silniční dopravou. V místech 

soustředěné dopravy, v jízdních pruzích, nacházíme vyjetou kolej ve stopě vozidel způ-

sobenou svislými tlaky od průběžné dopravy. Toto porušení, pozorovatelné nejen u 

obrusných, ale i ložných a podkladních vrstev, se vyskytuje zejména na vozovkách 

s vysokou intenzitou dopravy, převážně na tranzitních tazích kamionové dopravy, tj. 

dálnicích a rychlostních komunikacích, kde je patrná hlavně tvorba podélných kolejí. 

Z dalších poruch je třeba uvést prohlubně v místech pravidelného zastavování a stání 

vozidel (např. autobusové zastávky), na světelně řízených křižovatkách a autobusových 

zastávkách vznikají vlivem smykových namáhání od stání nebo pomalého pojezdu vo-

zidla příčné vlny, všeobecně nazývané roleta, a při nepravidelném různorodém doprav-

ním zatížení pozorujeme pravidelné zhoršování stavu vozovky. Vozovka, jinak neporu-

šená, vykazuje nepravidelné a měnící se nerovnosti. Všeobecně dynamická charakte-

ristika a složení dopravního proudu a dynamické charakteristiky vozidel zaznamenávají 

své působení a mění původní geometrickou charakteristiku povrchu živičné vozovky. 

Změnu charakteristiky povrchu chápeme jako nerovnost a v tom smyslu ji označujeme 

jako porušení z důvodu trvalých deformací vrstev vozovky. 

Zákonitý vývoj trvalé deformace vede stejně jako jiné porušování k meznímu stavu pou-

žitelnosti a snižuje provozní způsobilost, tzn. konstrukce není schopna plnit své provoz-

ní funkce. Takto, z pohledu ČSN 73 6114 (1) , bychom měli definovat provozní schop-

nost konstrukce s vlivem na bezpečnost, hospodárnost, plynulost silničního provozu a 

životní prostředí 

[      ] 72



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

Pokusme se provozní způsobilost definovat v souvislosti s příčinou a následnou 

technologií údržby, opravy nebo obnovy: 

o nepřípustnými nerovnostmi povrchu krytu v důsledku trvalých de-

formací vrstev vozovky (příčné a podélné) 

o nepřípustnou ztrátou drsnosti krytu 

o nepřípustnou četností a různorodostí poruch vozovky 

o nepřípustnými nerovnostmi z objemových změn zemního tělesa 

(konsolidace, mrazové zdvihy apod.) 

Každá z částí provozní způsobilosti má svou vnitřní příčinu ve vlastnostech sta-

vebních hmot. Často se opatření k ovlivnění jedné části  provozní způsobilosti projeví 

v účinku na její jinou část (např. použití kameniva odolného proti ohladitelnosti 

v provádění drsných úprav má svůj vliv na omezení trvalých deformací, kvalitnější poji-

vo zvyšuje odolnost vůči trvalé deformaci i únavě, kvalita prací a technologická kázeň 

ovlivní vývoj provozní způsobilosti). 

Uvedené rozdělení provozní způsobilosti řadí jednotlivé jevy porušování vozovek 

do jedné úrovně, do mezních stavů použitelnosti. Z toho důvodu je třeba na vozovku 

pohlížet z hlediska její dlouhodobé funkce, z hlediska výstavby, užívání, údržby, oprav a 

obnovy konstrukce, se zajišťováním její odpovídající použitelnosti. Řešíme-li otázky, 

spojené pouze s jednou z částí provozní způsobilosti nebo jen v úzkém okruhu zájmu 

bez uvážení vlivu na jiné části provozní způsobilosti, způsobuje nejen nehospodárnost, 

ale má dopad i na bezpečnost silničního provozu (např. zlepšení trvanlivosti krytu použi-

tím lehce zpracovatelných asfaltových betonů vede k enormnímu vývoji trvalých defor-

mací). 

Každé zatížení vyvolá odezvu zatíženého materiálu jako přetvoření (deformaci), 

a podle povahy hmoty má přetvoření různý charakter. Pro jeho popis byly vytvořeny 

modely přetváření (nazývané reologické modely), které matematicky popisují toto cho-

vání. Nejznámější přetváření je přetváření pružné s platností Hookova zákona. Ten 

udává, že napětí a deformace jsou v každém okamžiku úměrné, definuje lineární pruž-

nost. Pružnost, v obecném slova smyslu, znamená, že po odlehčení je deformace vrat-

ná, bez jakékoliv zůstávající nevratné deformace. K plastickému přetvoření dochází 

překonáním vnitřního tření materiálu. Dochází k přeskupování zrn kameniva a jak vy-

plývá z podstaty tření obecně, je to ztrátová energie spotřebovaná na opotřebování po-
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vrchových částí třecích ploch, opracování nerovností. Opakované zatěžování vede 

k porušování povrchu zrn, ke změně charakteristik drsnosti povrchových zrn a ke vzniku 

prachovitých částic kameniva.   

V praxi však platí, že přetváření látek nezachová přímou úměru mezi napětím a 

přetvářením. To znamená, že část přetvoření zůstává nevratná, což vede k zavedení 

pojmu látek pružno-plastických. Nejjednodušší popis představuje přetváření pružné do 

jisté úrovně, do meze skluzu (samospádu). Po dosažení meze skluzu se hmota přetváří 

neúměrně, z čehož plyne, že přetvoření je trvalé.  

V silničních materiálech se vyskytují také kapaliny (voda,asfalt), látky vazké (vis-

kózní), pro něž je volen jako reologický model tlumič kmitů. Silový odpor proti přetvoření 

vyjádřený viskozitou je úměrný rychlosti přetváření, nebo podle rychlosti (doby) přetvá-

ření dochází k různé velikosti přetvoření. Toto nevratné přetvoření s delší dobou zatíže-

ní a vyšší teplotou vzrůstá (snižování viskozity). 

  Z přetvárných vlastností lze dojít k závěru, že ačkoli vozovka z použitých sta-

vebních hmot vykazuje porušení z oboru trvalých deformací, nemusí být porušeny 

vlastní stavební látky. Porušení stavebních hmot se přesto na vozovkách projevuje. Do-

sažením jisté úrovně přetvoření (u látek lineárně pružných lze použít i výrazů napětí) 

dochází k přetvoření úměrnému přetvoření vazeb mezi jednotlivými částicemi. Opako-

vaným zatěžováním dochází k postupné degradaci vlastností souhrnně označované ja-

ko únava. Únavový jev vede, opět podle povahy látek, k porušení křehkému, tedy trhli-

nami, nebo ke snížení meze kluzu a tím ke vzniku trvalých deformací. 

Vozovka navržená a posouzená s ohledem na porušování únavou stavebních 

materiálů a přetvoření podloží (podle dimenzační metody uvedené v TP 77 (4)), vykazu-

je v krytových vrstvách asfaltových vozovek napěťový, přesněji přetvárný, stav, Způso-

bující vytlačování směsi z prostoru pod dotykovou plochou pneumatiky mimo tuto plo-

chu (obr.1).  
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Obr.1  Deformace vozovky (podélné koleje)    

Toto se děje pod stojícím i jedoucím vozidlem, ovšem v míře odlišné vzhledem 

na velikost komplexního modulu pružnosti za statického a dynamického zatížení. Tento 

prostorový pohyb asfaltových vrstev, vedoucí k prohlubni při stání vozidel nebo kolejí při 

jízdě vozidel se projevuje do hloubky nejvýše 8 až 12 cm v závislosti na tloušťkách as-

faltových směsí, níže se projeví většinou jen dodatečné dohutnění, nebo deformace v 

důsledku použití hladkých zrn  přírodního těženého kameniva. (Při nesprávném návrhu, 

poddimenzování konstrukce, nebo při nedodržení technologie se trvalá deformace pro-

jevuje i v nižších vrstvách podkladních, případně v podloží, a to pouze dodatečným tla-

čením, dohutněním.) 

Soudržné zeminy a asfaltem stmelené materiály jsou vazko-pružno-plastické. Je-

jich přetváření závisí na velikosti a době působení. U asfaltového pojiva, pro jeho vyso-

kou teplotní závislost viskozity v oboru běžných teplot, je pro charakter přetváření roz-

hodující také teplota. Ta ve svém důsledku ovlivňuje vlastnosti asfaltu a asfaltových 

směsí či koberců. 

Při vyšších teplotách klesá u asfaltových směsí a koberců odolnost vůči přetvo-

ření. Naopak v zimním období za nízkých teplot dochází ke vzniku trhlin, které vytvářejí 

podmínky pro další poruchy. Tyto poruchy jsou častým jevem na vozovkách 

z asfaltových betonů. 

Tvarovou stálost asfaltových směsí lze docílit různým způsobem. Dle druhu 

směsi(asfaltový beton, litý asfalt, různé druhy asfaltových koberců apd.) lze odvodit vliv 

na přetvárné vlastnosti. Tento vliv závisí zejména na zrnitosti, obsahu pojiva, druhu as-

faltu (nemodifikovaný nebo modifikovaný), použitých přísadách a z velké části také na 

technologii a kvalitě zpracování (obr.2). 
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Obr.2  Tvarová stálost  

Ovšem ne všechna opatření mají pouze kladný dopad na kvalitě asfaltu či asfal-

tové směsi. Zvýšení odolnosti proti vysokým teplotám ve svém důsledku skrývá nebez-

pečí, že se zhorší chování živičné vrstvy za nízkých teplot a tím se zvýší nebezpečí 

vzniku trhlin, nebo tvarová stálost nebude  zlepšena v požadované míře. Z toho důvodu 

s přihlédnutím  k těmto negativním vlivům je dnes možné, a v mnoha případech velmi 

vhodné, zvolit k realizaci asfaltový koberec mastixový (AKM). 

AKM směs byla vyvinuta v  Německu v polovině šedesátých let Dr. Zichnerem a 

měla odolávat opotřebení pneumatikami s hřeby. Jedna ze základních myšlenek Zich-

nerova pojetí předpokládá, že hrubá frakce (> 2mm) vytvoří samonosnou kostru 

z kameniva. Základní parametry AKM koncepce podle Dr. Zichnera: 

o samonosná kostra z kameniva z vysoce kvalitní drcené hrubé frakce 

o mastixová malta bohatá na pojivo 

o nízká mezerovitost ve výsledné směsi, která ji činní prakticky nepropustnou 

o účinné opatření proti stékání mastixového pojiva (např. celulóza) 

                   
Obr.3  Stékání pojiva                                                 Obr.4 Celulózová vlákna       
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Proto, aby mohl tuto kostru vytvořit, sestavil Zichner čáru zrnitosti s výrazným 

přerušením přibližně od 0,5 do 3 mm. po zjištění jejích vynikajících vlastností byla 

v roce 1984 zakotvena v normě a její použití se stále více rozšiřovalo po celém světě. 

Asfaltový koberec mastixový představuje směs kameniva s velmi vysokým podí-

lem drti a vysokým podílem co největšího zrnění, silničního asfaltu jako pojiva a stabili-

zujících přísad, které působí hlavně jako nosič pojiva. V důsledku složení směsi kame-

niva na principu přetržité zrnitosti vzniká vzájemně se opírající kostra drtě, jejíž mezery 

jsou do značné míry vyplněny mastixem. Mastix musí mít vysokou tuhost a lepivost, aby 

zabránil vodorovným posunům uvnitř drťové kostry. 

 
Foto 1 Arbocel ZZ 8/1 

 
Samonosná kostra kameniva: 
Termín „samonosná kostra kameniva“ znamená kontakt mezi zrny většími než 2mm, a 

tento kontakt je natolik pevný, že je schopen přenést dopravní zatížení na dané vrstvě 

z AKM. 
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Důležité je, aby tento kontakt mezi zrny byl dostatečný. V závislosti na relativně 

omezeném počtu kontaktních bodů na jednotku objemu, pohybu jednoho zrna je zabrá-

něno zaklíněním do většího objemu zrn podporujících jedno druhé. Takto vytvořená 

kostra spolu s mastixovým pojivem dává AKM vysokou odolnost proti plastickým defor-

macím. Z toho důvodu musí být kostra z kameniva stejně jako mastixové pojivo uspořá-

dány tak, aby kontakt mezi zrny zůstal co nejméně porušen. Jemnější zrna by ve vý-
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sledné AKM směsi neměla oddělovat hrubší zrna, tak by totiž byl vzájemný kontakt hru-

bých zrn ztracen. Místo toho by měly jemné částice vyplňovat určitou část mezer 

v kostře aniž by byly v pevném kontaktu s hrubými zrny. Takto „ztracené“ částice se na-

zývají inaktivní. 

Jestliže jemnější částice naruší kostru z kameniva, vznikne nová struktura, ve 

které se jemná frakce stává aktivní. Z toho důvodu počet aktivních částic a tudíž i počet 

kontaktních bodů značně vzroste, ve skutečnosti až o 50% ve srovnání s kvalitní AKM 

kostrou. Na místě je přirovnání ke konvenčním asfaltovým betonům. 

Jestli dojde k porušení nebo zhroucení kostry z kameniva záleží samozřejmě na 

velikosti jemných částic v poměru s velikostí a profilem jednotlivých prostor mezi zrny 

kostry. Jestliže jsou tyto prostory příliš malé, aby pojaly největší částice v mastixovém 

pojivu (0,5 – 2 mm), dojde k nevyhnutelnému zhroucení kostry. Zhroucení bude zřej-

mější, pokud je obsah zrn 0,5 – 2 mm větší. 

Závěr je zřejmý: Riziko zborcení kostry z kameniva bude minimální pokud meze-

ry v kostře budou větší a zároveň obsah zrn 0,5 – 2 mm v mastixovém pojivu bude níz-

ký. 

 

ZÁVĚR 
Předmětem této práce bylo navrhnout kryt netuhé vozovky z asfaltového koberce 

mastixového. Zvolil jsem střednězrnnou variantu. 

Náklady na materiál jsou vyšší než u běžných asfaltových betonů. Musíme brát 

v úvahu vysoké nároky na kamenivo, vyšší obsah asfaltového pojiva, pevné přísady 

proti odplavování pojiva, modifikované asfalty a v neposlední řadě také snížení kapacity 

obalovny, protože míchání směsi probíhá déle. Nicméně po sečtení nákladů na výstav-

bu a údržbu po dobu životnosti se ve skutečnosti vozovka z AKM vyplácí. Uveďme si 

několik důvodů: 

o Vrstvu z AKM můžeme aplikovat v tenčích vrstvách než asfaltové betony. 

Tam, kde je zapotřebí vrstva tloušťky 35 – 50 mm, můžeme použít vrstvu 

25 – 35 mm z AKM. To znamená, že při zachování stejné tloušťky kon-

strukce může být část vrstvy z AB nahrazena levnější vrstvou. 

o Vozovka z AKM má delší životnost, Zkušenosti v Německu ukázaly, že ži-

votnost 20 – 30 let není výjimečná včetně těžce zatížených vozovek. 
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o Náklady na údržbu jsou v porovnání s vozovkami z AB také menší. AKM 

má větší odolnost proti ztrátě hmoty z krytu, tvoření trhlin a proti opotřebe-

ní. 

o AKM lze použít namísto méně trvanlivých materiálů. Například AKM 0-6 je 

velmi vhodná varianta. 

AKM je asfaltová směs, která poskytuje mnoho výhod ve srovnání s jinými mate-

riály. Směs byla úspěšně použita na vysoce zatížených vozovkách, závodních okruzích, 

cyklistických stezkách a podobně. Všude prokázala své hlavní výhody: 

o vysokou odolnost proti trvalým deformacím 

o vysokou odolnost proti vlivům dopravy a klimatu 

o vynikající jízdní vlastnosti (rovinatost, protismykové vlastnosti) 

o za zvláštních podmínek prokázala i nižší hlučnost než jiné materiály 

            delší životnost vozovek z AKM poskytuje větší návrat investic než ostatní 

materiály, třebaže počáteční náklady jsou vyšší. 

Pro získání maximálního potenciálu vozovek z AKM je důležité zajistit dobré na-

vržení směsi a vysoký standart při výrobě a pokládce. Poté můžeme od vozovky očeká-

vat jen ty nejlepší vlastnosti. 

Přestože vozovka z AKM směsi je 100% recyklovatelná, recyklace se neprovádí, 

protože nároky na kamenivo recyklát nesplňuje. Navzdory tomu, šetrnost k životnímu 

prostředí není zanedbatelná díky vysoké trvanlivosti, nižší hlučnosti (za určitých podmí-

nek) a komfort povrchu. 

 

Příloha 
- Příloha 1- excel (heslo: marcela) 
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ATLETICKÝ STADION V KROMĚŘÍŽI S UMĚLÝM 

MONOLITICKÝM POVRCHEMATESTOVANÝ IAAF 
 

 Řešitel:   Daniela Klárová - VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

Student IV. ročníku, obor: Dopravní stavitelství 

 

Vedoucí práce:  Ing. Ivana Mahdalová.- VŠB-TU Ostrava 

Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství 

 
 
 

Anotace práce:  
Práce se zabývá rekonstrukcí atletického stadionu v Kroměříži. Jedná se 

o výměnu škvárojílovitého krytu na běžeckém oválu a pryžové vrstvy technických sekto-

rů. Nové atletické plochy budou provedeny jako monolitické, umělé, vodopropustné.  

Vodopropustnost je jednou z významných přednostní zvoleného umělého povrchu 

CONIPUR SP, který je mimo jiné i certifikovaný Mezinárodní atletickou federací. Normy 

této mezinárodní instituce převzal Český atletický svaz v plném rozsahu. 
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  KROMĚŘÍŽ 

je jedním z nejkrásnějších měst Moravy. První 

písemná zpráva o ní pochází z počátku 12.století. 

Dnes je Kroměříž známa díky svým historickým 

památkám. V roce 1997 zvítězilo město v celostátní 

soutěži „ Historické město roku ″. V následujícím roce 

1998 byly zahrady a zámek zapsány do Listiny světového kulturního dědictví UNESCO 

a staly se tak památkami světového významu. 

 Pro svou klidnou povahu, přátelskou atmosféru, krásné historické stavby a nád-

herné zahrady je Kroměříž často vyhledávaným místem nejen společenských, ale i 

sportovních akcí. 
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Sportovní atletický areál je využíván nejen atlety, ale i dalšími sportovními kluby 

(fotbalisty, hokejisty, basketbalisty, judisty) za účelem provozováním tréninků a závodů. 

Stadion v dopoledních hodinách také ve velké míře  navštěvují kroměřížské školy k vý-

uce tělesné výchovy a další organizace k pořádání nejrůznějších sportovně- společen-

ských akcí. 

 

Stávající stav 
Stávající škvárojílový povrch atletického oválu, který byl položen před 20-ti lety, 

začíná pozvolna dosluhovat.  

• Kryt je již značně obroušený a na 

několika místech je možné pozorovat 

prosvítání jílovitých částic.  

• Z hlediska údržby oválu působí 

obrovské potíže každoroční likvidace 

plevelného náletu, který se ve 

škvárojílové vrstvě snadno usazuje.  

• Z hygienického hlediska je stávající 

povrch oválu nevyhovující pro značnou prašnost, která je terčem  neustálé 

kritiky obyvatel okolních domů. 

 

Povrch na rozběžištích 

technických sektorů je z pryžových 

čtverců 85/65/1,2 cm zn. Elaston, 

lepených na betonový podklad. 

Stáří tohoto povrchu je shodné 

jako u atlet. oválu a také on je na 

hranici své životnosti. 
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• Tím, že je kryt lepen ze čtverců, není povrch jednolitý a ve vzniklých spárách 

došlo postupem času na mnoha místech k odlupování rohů čtverců. To činí 

povrch nezpůsobilým pro provozování daného druhu atletických disciplín a 

zvyšuje pravděpodobnost úrazu při provádění rozběhu. 

• Povrch zn. Elaston se již nevyrábí a z tohoto důvodu je nemožná jakákoli lo-

kální oprava nebo celková rekonstrukce. 

 

Navrhované řešení 
 

 Výše jmenované nedostatky se 

odstraní provedením oprav. Jedná se o výměnu 

stávajícího škvárojílového krytu na běžeckém 

oválu a pryžového krytu zn. Elaston na 

rozběžištích technických sektorů. Povrch nových 

atletických ploch bude proveden jako umělý, 

vodopropustný, monolitický. 

 

Atletický ovál 

 

V rámci opravy atletického oválu bude nejprve odstraněna v ploše oválu vrstva tl. 

cca 40 cm potřebná pro provedení nové konstrukční vrstvy umělého vodopropustného 

povrchu, včetně vybourání obrubníků. Dále dojde k novému vytyčení oválu, který bude 

vycházet z původních parametrů, k provedení nového odvodnění dráhy dvěma drenáž-

ními větvemi a k  položení nového vnějšího obrubníku. Vnitřní obruba oválu bude pro-

vedena z liniového odvodňovacího žlabu. 

Technické sektory 

 

U technických sektorů je počítáno s využitím betonového podkladu stávajících 

ploch. V rámci opravy dojde nejprve ke stržení stávajícího krytu – pryžových čtverců zn. 

Elaston, poté k vybourání litého asfaltu a jeho podloží do hloubky cca 40cm. Na rozbě-
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žištích skoku do dálky budou osazena nová odrazová prkna včetně pozinkovaných 

pouzder. 

 

 Projektová dokumentace atletické dráhy vychází jednak z norem pro sport EN 

DIN 18 032 – EN DIN 18 036 a dále z norem mezinárodní atletické federace 

(IAAF),které přebral Český atletický svaz v plném rozsahu. V normě General Aspects of 

Planning v oddílu 1.5.2 Categories (kategorie) jsou uvedeny jednotlivé typy atletických 

drah ( l. – V. ). Kroměřížský atletický stadión bude spadat do kategorie III.  

Tato kategorie vyžaduje :  -     vodní příkop 

- 1 sektor pro skok vysoký 

- 1 sektor pro skok daleký 

- 1sektor pro hod diskem a kladivem 

- 2 sektory pro skok o tyči 

- 2 sektory pro hod oštěpem 

- 2 sektory pro vrh koulí 

      

Technické řešení 

Zemní  práce 

 

Pro novou konstrukční vrstvu umělého povrchu se provede odkopávka stávající 

škvárové vrstvy v tl. cca 40cm (včetně vytrhání stávajících obrubníků). Škvára dle kate-

gorizace odpadů patří k vysoce nebezpečným odpadům a je nutné ji proto odvést na 

skládku trvalého uložení pro tento typ odpadů. V České republice tvoří škvárové ovály 

více jak 60%  z celkového množství atletických drah.Na těchto površích obsahující 

škváru (vysoce nebezpečný odpad ) sportuje v dnešní době drtivá většina dětí a dospí-

vající mládeže. Je proto s podivem, že se tímto stavem nezabývají odpovědné orgány 

státní správy ( Úřad hlavního hygienika ČR, případně ministerstva školství a životního 

prostředí).  
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Vytyčení oválu 

 

Z důvodu osazování nových obrubníků ( vnější ohraničení ) a liniových odvodňo-

vacích žlabů ( vnitřní ohraničení ) dojde k novému vytyčení rozměrů atletického oválu. 

Základem jsou dva dominantní vytyčovací body, z kterých se odvozují veškeré další 

rozměry atletického oválu. Uzavřená šestidráha délky 400,0 m + sprinterská  rovinka ( 

šestidráha dl. 132,50m ) vycházejí z předepsaného poloměru zatáček R=36,0m (vnější 

líc vodícího mantinelu), vzdálenosti středů na podélné ose 85,97m a šířky dráhy 7,70m.  

Technické sektory 

 

Velikost a rozměry jednotlivých částí rozběžišť technických sektorů budou upra-

veny dle projektové dokumentace.  

Fotbalové hřiště 

 

 Kvalita fotbalového hřiště byla shledána jako vyhovující a proto není důvod zasa-

hovat do jeho konstrukčních vrstev. Nutné je ale podotknout, že podle technických no-

rem na výstavbu a modernizaci fotbalových stadiónů nelze umístit regulerní fotbalové 

hřiště do vnitřního oválu atletické dráhy. Kvůli bezpečnosti oproti stávajícímu stavu pro-

jekt stanovuje, že povrch atletické dráhy na vnějším okraji musí být ve stejné úrovni jako 

kraj fotbalového hřiště. 

 

Odvodnění 
 U atletických drah s vodopropustným povrchem rozlišujeme dva typy odvodnění 

(povrchové a podpovrchové).  

 

Odvodnění povrchových vod 
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 I když se jedná o vodopropustný povrch, povrchové odvodnění je nutné a to 

z důvodu klimatických podmínek v zimě. V tomto období zamrzá porézní struktura  

umělého povrchu a při nečekané oblevě či tání sněhu by mohlo dojít k nežádoucí aku-

mulaci vody na povrchu atletické dráhy. Na vnitřní stranu oválu se umístí konstrukce li-

niového odvodňovacího žlabu DN 100mm ( např. ACO, Hauraton, Ronn apod. ), který 
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bude zajišťovat povrchové odvodnění. Žlab bude osazen do lože z betonu B15. Atletic-

ké dráhy se vždy spádují k vnitřnímu okraji v rozsahu 0,5 – 1 %. 

4.2. Odvodnění podpovrchových vod 

 
 Na atletickém oválu se provede nové podpovrchové odvodnění pomocí dvou 

drenážních větví DN 80mm z flexibilních perforovaných PVC trub uložených do připra-

vených rýh a opatřených štěrkopískovým obsypem. První drenážní větev bude umístě-

na 1,0m od vnitřního obrubníku a druhá ve vzdálenosti 5,0m od první. Celý drenážní 

systém bude veden po obvodu oválu a bude zaústěn do stávající kanalizační šachty. 

Snažíme se o rychlý odvod vody z tělesa dráhy z toho důvodu, aby nedocházelo přede-

vším v zimním období při rychlých změnách teplot ke zvlnění povrchu. 

 

 Konstrukce podkladních vrstev 
Pro umělý povrch, bude na upravenou pláň provedeno vodopropustné podloží ze 

štěrkodrtí tl.30cm v sestavě: 

Makadam B 32 – 63  nosná vrstva tl.17 cm 

Kamenná drť B 8 – 16 stabilizační vrstva tl.8 cm 

Kamenný prach   srovnávací vrstva tl.4 cm 

 

Ukončení podloží se provede dvouvrstvým asfaltovým kobercem ve složení: 

AKOVH  tl.40 mm 
AKD tl.30 mm 
 Asfaltové vodopropustné vrstvy musí být pokládané tak,aby výsledná rovinatost 

měřená na 4 m lati byla ± 3 mm. Na takto připravený podklad se může pokládat umělý 

povrch po minimálně 3 týdenní technologické pauze. Po tomto časovém úseku dochází 

k vlastní pokládce umělého povrchu. 

 

Umělý povrch 
Umělý povrch zvolený pro kroměřížskou atletickou dráhu CONIPUR SP je certifi-

kovaný Mezinárodní atletickou federací ( IAAF ). K dnešnímu dni je celosvětově certifi-
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kováno pouze 18 atletických povrchů od 10 firem různých států. Umělé povrchy se dělí 

do dvou skupin: 

 

 

Umělé povrchy kobercové 

 
Vyrábějí se v pásech popř.v dílech čtvercového či obdelníkového tvaru a připev-

ňují se k podkladu lepením. 

Umělé povrchy monolitické 

 
Míchají se z jednotlivých komponentů v místě stavby, mohou se pokládat ručně 

nejlépe však speciálními stroji. Tyto povrchy lze dále dělit podle druhu pojiva ( polyure-

tanové, akrylové atd.). 

CONIPUR SP 
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Použití :   Lehká atletika, školní sportovní plochy. 

Konstrukční vrstvy : Penetrační vrstva CONIPUR 70     0,15 kg/m2 

   Základní vrstva   CONIPUR 322 (pojivo)  1,70 kg/m2 

      SBR (gumový granulát 1-4mm)  8,00 kg/m2 

   Nástřiková vrstva CONIPUR 2211W   1,20 kg/m2 

     EPDM (gumový granulát 0,5-1,5mm) 0,80 kg/m2 

      EPDM (gumový prach 0,0-0,5mm) 0,05 kg/m2 

Lajnování CONIPUR 60 

 

  

Souhrn technických vlastností 

 

  

Požadavek 

IAAF 
Požadavek DIN 10 ºC 23 ºC 30 ºC 

Modifikovaná svislá de-

formace 
0,6 - 1,8 mm - 1,14 1,33 1,45 

Pevnost v tahu ≥ 0,4 N/mm² > 0,5 N/mm²  0,72  

Tažnost ≥ 40 ℅ ≥ 40 ℅  75  
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Propustnost DIN 18035/6 cm/sek 0,21 

Relativní odolnost opotřebení DIN 18035/6  1,2 

Odolnost proti proražení atl.hřebu DIN 18035/6  Tř.1 

Maximální vtisk při zátěži 6,95 

zbytkový vtisk 
DIN 18035/6 mm 

0,46 

Hořlavost DIN 51960  Tř.1 

Odraz míče DIN18035/6 ℅ 99 

Skluzové vlastnosti                za mokra  0,94 

                                              za sucha 
DIN 18035/6 

 0,71 

Standardní deformace            ± 0 ºC 0,94 

                                              +20 ºC 1,13 

                                              +40 ºC 

DIN 18035/6 mm 

1,21 

 

STÁRNUTÍ  DIN 18035/6 
Pevnost v tahu 

N/mm² 
Tažnost ℅ 

E - Modul 

N/mm² 

Normální klimatické 

podmínky DIN 50014 
0,72 75 1,92 

Kombinované klimatické 

podmínky DIN 53387 
0,75 87 1,79 

 

Penetrační vrstva  

 

 Penetrační (bezbarvý) nástřik se aplikuje na připravený asfaltový základ stříká-

ním pomocí speciálního stroje STRUCTURE MATIK a to maximálně 24 hod před po-

kládkou další vrstvy. Tento nástřik zlepšuje přilnavost následující vrstvy ( SBR granulátu 

a polyuretonové pojiva Conipur 322) k asfaltovému podkladu. 
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Základní vrstva  

 

 Technická pryž SBR černé 

barvy zrnitosti 0 - 4 mm se v 

míchacím stroji MIXMATIC smíchá v 

přesném poměru s polyuretanovým 

pojivem CONIPUR 322.Takto 

vzniklá směs kašovité konzistence 

se aplikuje na napenetrovanou 

plochu finišerem PLANO MATIC 702 

v tl.13mm. Vzhledem k tomu, že je rovinatost na 4 m lati ± 3 mm, je 13 mm tloušťkou 

průměrnou. Musí se zajistit, aby základní vrstva nebyla tenčí než 2,5 násobek největší 

velikosti zrna SBR granulátu. 

 Výpočet minimální tloušťky :  tmin =  4mm · 2,5 

      tmin =  10 mm 

 

 Přesný poměr SBR granulátu a pojiva a přesné opakované dávkování zajišťuje 

Mixmatic po celou dobu pokládky základní vrstvy umělého povrchu. Nadlimitní množství 

pojiva by mohlo způsobit nepropustnost základové vrstvy a zároveň prodražení celé 

stavby. Naopak při podlimitní množství by mohlo dojít k drolení vrstvy, což by podstatně 

snížilo životnost umělého povrchu. 

Nástřiková vrstva 

 

 24 hodin po dokončení 

základní vrstvy je možné 

přistoupit k aplikaci finální vrstvy, 

jejíž kvalita se velkou mírou podílí 

na výsledném efektu umělého 

povrchu. Nanesení této vrstvy se 

provádí opět strojem 

STRUCTURE MATIK , kterým se 

připravená směs polyuretanové vodou ředitelné červené barvy a granulátu EPDM zrni-
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tosti 0,5 – 1,5 mm a 0,0 – 0,5 mm v určeném poměru nastříká na vrstvu základní. Na-

nesení se provádí ve dvou vrstvách.  

Lajnování 

 

Konečnou úpravou je lajnování, které 

přichází na řadu nejdříve 5 dní po provedení 

nástřikové vrstvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanizace 

Planomatic  

 

  Planomatic 702 je finišer s hydraulickým řízením výšky pracovní lišty, čímž 

automaticky vyrovnává nerovnosti podkladu. Je vybaven plynulou regulací  pohonu, 

umožňující projetí zatáčky atletické dráhy bez zásahu obsluhy, regulací teploty pracovní 

lišty a volitelným hutněním pokládané vrstvy. Výkon finišeru je 800 m²/h . 
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Structurmatic 

 

Structurmatic 1220E je stroj naprovádění nástřiků finální vrstvy. Maximální 

výkon pokládky je 950 m²/h. 
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Mixmatic 

 

  Mixmatic je míchačka polyuretanových směsí s automatickým dávkova-

ním. 

 

Spotřeba materiálu 
Plocha atletického stadiónu :  3800 m² 

 Tloušťka umělého povrchu :  13 mm 

 

  Spotřeba (kg/m²) Celková spotřeba 
(kg) 

Penetrační vrstva   CONIPUR 
70 0,15 570 

CONIPUR 322 1,7 6460 
Základní 
vrstva 

SBR granulát 8 30400 

CONIPUR 2211W 1,3 4940 

EPDM granulát 0,8 3040 Nástřik. 
vrstva 

EPDM prach 0,05 190 
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Tento umělý povrch splňuje vysoké nároky pro potřebu současné nejen vrcholo-
vé atletiky. 
 

Příloha 
- Seznam certifikovaných povrchů 

- General Aspects of Planning 

- Atestace  

- Certifikát 

Projektová dokumentace 

 

- Situace – nový stav (Autocad R2000) 

- Příčný řez – skladba vrstev (Autocad R2000) 

- Odvodnění (Autocad R2000) 

- Detail lajnování oválu (Autocad R2000) 
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