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Anotace 

 

Práce se zabývá diagnostikou vozovek, která slouží jako podklad pro plánování 

údržby a oprav na úrovni sítí pozemních komunikací.  

Základem pro práci bylo vyhodnocení aktuálního stavu při provádění diagnostiky 

na pozemních komunikacích. Při tom bylo zjištěno několik nedostatků. Pro jejich 

odstranění a zpřesnění diagnostiky bylo použito měření pomocí zařízení od firmy MALÅ 

známé pod názvem georadar. 

V práci je uveden princip na kterém zařízení pracuje a výsledky provedeného 

měření na pozemní komunikaci. Dále je v práci uvedeno vyhodnocení výsledků měření a 

jeho porovnání se zprávou č. 0841200703801, která je ukázkou dnes běžně prováděné 

diagnostiky. 

 

 

Anotation 

 

Thispaperdescribespavement diagnose whichis base part in maintenance and 

repairsplanningoftheroad network.  

Base forthispaperisevaluationqualityofactualdiagnostic. 

Resultofevaluationismaking a statementaboutdeficiencies. Forminimalizationofdeficiencies 

and specificationresultwasforusedmeasurementdeviceknown as georadar by MALÅ.  

Papercontainsdescriptionofdevice and resultstakenfrommeasuringofroad.        In 

next part ofpaperisevaluationofresultmeasuring and trade-offthismeasuringvalueswith 

report number0841200703801, whichisexhibitionofactualitydoingdaignostic. 
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1. Diagnostika 

 

Pojem diagnostika ve volném překladu z latinského ,,diagnostic“  je nauka o 

rozpoznávání nemocí.  V případě vozovek se diagnostika zabývá parametry vozovek. Ty 

lze obecně rozdělit na parametry proměnné a neproměnné. Neproměnné jsou 

parametry,které jsou vztaženy ktrasepozemní komunikace.Například výškové a směrové 

vedení komunikace, poloha křižovatekčijiných pevných objektů. Tyto parametry se mění 

pouze pokud dochází k polohové  změně vedení trasy komunikace,popřípadě k jejímu 

rozšíření a tudíž se jimypráce nebude dále zabývat.Naproti tomu proměnné parametryjsou 

ty, které popisují stav vozovky. A to je důvod, proč se některými z nich budu při 

diagnostice vozovek více zabývat.  

Souhrnně lze říci, že účelem diagnostiky tedy je, dát nám vypovídající informace a 

data o tom, v jakém stavu jsou jednotlivé proměnné parametry částí konstrukce vozovky, 

či netrpí-li konstrukce jiným závažným závadami, které vznikly při výstavbě či v průběhu 

užívání. Je-li diagnostika provedena včas, správnými metodami a se zaměřením na 

potřebné proměnné parametry, může ušetřit velké finanční částky. Pokud budeme 

srovnávat finanční náklady vynaložené na diagnostiku s finančními náklady vynaloženými 

na opravu vozovky, jsou náklady na provádění diagnostiky několikanásobně nižší. 

Použijeme-li správnou metodu, či více metod k diagnostikování stavu vozovky, může být 

včasné odstranění příčiny vzniku problému a jeho následků několikanásobně nejen 

účinnější, ale pro účely budoucího užívání a v širším časovém horizontu správy vozovky 

hlavně ekonomičtější.  

Aktuální a komplexní diagnostika vozovky je dneszákladním materiálem pro posouzení 

jejího stavu a pro návrh oprav. Diagnostikováním tedy rozumíme souhrn metod určených 

pro zjištění stavu proměnných parametrů, které vypovídají o stavu vozovky. 
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1.1. Diagnostika proměnných parametrů  

 

Jak již bylo zmíněno, jsou to proměnné parametry, které popisují stav vozovky. Do 

této kategorie patří:  podélná a příčná nerovnost, mikrotextura a makrotextura, 

protismykové vlastnosti, únosnost a poruchy. V České republice probíhá diagnostikování 

proměnných parametrů vozovek podle toho, do jaké kategorie jepozemní komunikace (a 

tedy i vozovka v ní obsažená)zatříděna. Pro silnice II. a III. třídy se hodnotí dva 

parametry.Výskyt poruch a hodnocení únosnosti. Hovoříme tedy o malém nebo 

dvouparametrovém  systému hospodaření s vozovkami. Pro dálnice, rychlostní 

komunikace a silnice I.třídy se kromě výskytu poruch a hodnocení únosnosti ještě sledují 

další parametry: podélná a příčná nerovnost,protismykové vlastnosti, mikrotextura a 

makrotextura. Tento systém se nazývá víceparametrový nebo též velký. 

Podélná a příčná nerovnost,protismykové vlastnosti, mikrotexturaa 

makrotexturajsou parametry které ve velké míře ovlivňují bezpečnost provozu při vyšších 

rychlostech. 

          [7,9] 

 

1.2. Proměnné parametry 

 

1.2.1 Podélná nerovnost 

 

Hodnocení se provádí buď výškovým údajem nebo parametrem nerovnosti. Pro 

samotné měření se používá například multifunkční vozidla ARAN, ARGUS, TRT nebo se 

provádí planografem či latí s klínkem. 
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1.2.2. Příčná nerovnost 

 

Zde se sledují parametry jako: hloubka vyjeté koleje, hloubka vody v koleji, 

podélné poklesy, stupně, hrany, podélné hřbety. Parametr měříme pomocí multifunkčních 

vozidel ARAN nebo ARGUS, popřípadě duralovou latí s klínkem nebo nivelačním 

přístrojem a latí. 

 

 

1.2.3. Protismykové vlastnosti  

 

Sledujeme dva parametry. Jde o součinitel podélného a bočního tření. Pro měření 

podélného tření používá multifunkční vozidlo TRT nebo zařízení Griptester. Příčné tření 

měříme zkušebním vozidlem SCRIM. 

  

 

1.2.4. Makrotextura 

 

•Zjišťujeme střední hloubku makrotextury odměrnou metodou.Hloubka 

makrotextury povrchu je dána objemem skleněných kuliček, které by se vešly na danou 

plochu tak, aby zaplnily prohlubně vozovky. 

•Zjištěnou střední hloubku makrotextury na profilu. Ta se určí pomocí snímání 

laserového systému na podélném profilu vozovky.     
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1.2.5. Mikrotextura 

 

Zde se určuje součinitel tření pomocí kyvadla, které ztrácí kynetickou energii při 

tření patky kyvadla opatřené pryžovou podložkou o povrch vozovky. 

Rozdíl mezi mikrotexturou a makrotexturou je pouze ve velikosti odchylky povrchu 

vozovky od ideálně rovného povrchu. Pro posouzení protismykových vlastností lze měření  

mikro a makro textury závazně použít u pozemních komunikací s maximální dovolenou 

rychlostí 50km/h. 

 

Zařízení a techniky měření určené pro makrotexturu,mikrotexturu,protismykové 

vlastnosti, podélné a příčné  nerovnostidávají zcela konkrétní číselné výsledky o měřených 

proměnných parametrech vozovky.Zbývající dva parametry, které měříme u obou dvou 

systémů (malý i velký),jsou výskyt poruch a únosnost.Poruchy jsou definovány jako 

poškození, která ovlivňují  způsobilost vozovky a její únosnost.Únosnost vozovky je 

vyjádřena schopností vozovky a jejího podloží přenášet zatížení.Z těchto definic 

předešlých pojmů je jasné, že výskyt poruch je úzce spojen s únosností vozovky i 

únosnosti jejího podloží. 

 

 

1.2.6. Poruchy  

 

Auktuálně se provádí diagnostikování poruch vizuálně nebo pomocí videokamery. Po 

zjištění poruchy se tato srovnává s poruchou uvedenou v katalogových listech obsaženým 

v TP. Z katalogových listů ovšem nelze jednoznačně určit příčinu poruchy a v důsledku 

toho ani to, v jaké části konstrukce vozovky se porucha nachází, či jak příčinu poruchy 

odstranit. 
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1.2.7. Únosnost  

 

Únosnost vozovky měříme zatěžovacími zařízeními (pákovým 

průhyboměrem,deflektometrem nebo rázovým zařízením). Tato zařízení vyvolávají 

zatížení vozovky podobně jako je tomu při zatížení vozovky nákladními vozidly. 

Výsledkem měření jsou pak naměřené průhyby vozovky v závislosti od středu místa 

zatížení vozovky přístrojem. Průhyby, které jsou při těchto zkouškách naměřeny, jsou 

ovlivněny kromě velikosti zatížení vozovky a vzdálenosti od něj také teplotou, vlhkostí ale 

taktéž podléhají i náhodným vlivům vrstev konstrukce vozovky a podloží. Proto je nutno 

význam naměřených hodnot výsledků vyhodnocovat statisticky. To mimo jiné znamená, že 

nedostaneme konkrétní data odpovídající jednotlivým částem vrstev  konstrukce vozovky. 

Únosnost vozovky je tedy nepřímo měřitelný parametr. Můžeme ho vyhodnotit pouze na 

základě naměřených hodnot odezvy vozovky na zatížení. Navzdory tomu je únosnost 

parametr, na základě jehož výsledků navrhujeme způsob obnovy vozovky či její 

rekonstrukci.          [7,9,11,12,13] 

 

 

1.3. Stávající stav při diagnostikování vozovek 

 

Při použití dnešních metod provádění diagnostiky poruch a únosnosti, nedostaneme 

přesnéúdaje vypovídající o příčině ztráty únosnosti  či důvodu vzniku a umístění poruchy v 

konstrukci vozovky. Dnes se stává, že nově zrekonstruovaný úsek vozovky začne 

vykazovat stejné poruchy jako před rekonstrukcí i při dodržení normové kvality použitých 

materiálů a technologických postupů.A to mnohdy ještě v záruční době vozovky. Proto by 

se měla rozšířit dnes běžně prováděná  diagnostika vozovky o metodu, která nám dá bližší 

informace o původu a umístění poruchy.      

Pro zlepšenístanovení diagnostiky, zejména nalezení říčiny poruch a příčiny snížení 

únosnosti jsem pro účely této práce použil přístroj označovany dnes běžně jako georadar. 
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2. Georadar 

 

Radarová zemí pronikající technogoie (GPR- GroundPenetrating Radar) je určená 

pro nedestruktivní měření, která nám umožní liniový podpovrchový náhled do konstrukce 

vozovky a jejího podloží. 

Technologie používá vyzáření úzkého paprsku vysokofrekvenční 

elektromagnetické vlny pomocí antény Tx (transmitter). Vyzářená elektromagnetická vlna 

proniká prostředím s odlišnými elektromagnetickými vlastnostmi. To jest permitivitou 

nebo vodivostí. Relativní permitivita prostředí je elektrická bezrozměrná veličina udávající 

schopnost látky zesilovat elektrické pole, což má vliv na rychlost šíření a útlum 

elektromagnetického vlnění v daném prostředí. Rychlost šíření vlny je dána též vodivostí, 

to jest schopnost vést elektrický proud.  Při pronikání elektromagnetické vlny prostředím, 

dochází ke změně amplitudy vlny. Při průchodu elektromagnetické vlny z jednoho 

prostředí do druhého dojde k odrazu části energie a zbytek proniká dále. Odražený puls od 

prostředí přichází do antény Rx (received) ve formě odražené elektromagnetické vlny. Dle 

tvaru zaznamenané fáze amplitudy vlny a času od vyslání k zachycení vlny, lze usoudit   v 

jaké hloubce nastala změna prostředí. Také lze usoudit, zda změna prostředí nastala náhle, 

například přechod mezi prostředími skála a vzduch nebo pozvolně, tedy například při 

změně vlhkosti prostředí. Záznam zachycených odražených vln v jednom místě měření  se 

nám ve výsledku projeví jako úzký sloupec. V něm  je každá změna velikosti amplitudy 

zachycené vlny vyjádřena změnou barvy. Tyto sloupce se skládají vedle sebe, čímž 

vznikne radarový profil neboli radargram.       [3,10,13] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Šíření elektromagnetické vlny [13] 
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Kromě amplitudy příchozí vlny je ještě měřen čas, který je důležitý pro určení 

hloubky, kterou se vlna šířila. Měření času probíhá pomocí řídící jednotky, která dává 

signál pro vyslání vlny přes anténu Tx a očekávání přijmu vlny v Rx anténě. Pokud jsou 

vrstvy prostředí uloženy vodorovně, lze dle naměřené amplitudy odvodit permitivitu 

prostředí a rychlost jejich šíření v tomto prostředí. Problém je  v zachycení paprsku, který 

se v nejspodnější vrstvě nemá možnost odrazit od vodorovné vrstvy. Pokud nastane tento 

případ, musíme provést vrt. Hodnoty šíření rychlosti pak musíme odvodit dle výsledků 

jádrových vrtů pomocí tabulek. Tabulky jsou uvedeny v TP 233. 

 

 

           (1) 

 

 

           (2) 

 

kde  ε-absolutní permitivita materiálu [F/m] 

εr-relativní permitivita –relativní bezrozměrná veličina 

ε0-permitivita vakua [F/m] 

c-rychlost světla ve vakuu [2,977*10
8
m/s] 

t-čas příchodu odražené části energie impulsu v [ns] 

h-hloubka [m] 
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Při měření georadarem musíme počítat s odchylkou, která vzniká v důsledku 

vykreslení výsledků. Při vykreslení výsledků se do radargramu pod sebe zaznamenávají 

body z kterých se skládají jednotlivé sloupce a jejichž barva udává amplitudu zachycených 

vln. Zde vzniká odchylka. Jelikož výsledky se zaznamenávají jako by odpovídaly umístění 

kolmo pod georadarem. Vlna se ovšem ve skutečnosti v prostředí šíří ve tvaru rozšiřujícího 

se kužele s kulovým vrchlíkem. Odchylka je závislá od použité antény, hloubky měření a 

permitivity prostředí. Zajištění této odchylky se dnes provádí za pomocí zkušených osob 

provádějících měření. 

Georadar je systém, který byl vyvinut pro podpovrchová měření. Systém v sobě 

zahrnuje několik hlavních jednotlivých dílů. Ty spolu vzájemně komunikují v systémové 

závislosti na příslušné funkci každého z nich. Fyzické umístění každé z části záleží na 

potřebě a typu použití systému.V některých případech dvě či více součástí může být 

kombinováno vjednom celku. 

 

 

2.1. MALÅ georadar 

 

V případě georadaru značky MALÅ,který jsem pro měření použil,je modulátor 

startovacím bodem pro každý měřičský cyklus a je připojen k analiticko/digitálnímu 

převaděči.  V analogicko/digitálním převaděči se přijímá spouštěcí požadavek (z 

modulátoru) k zahájení vyslání signálu.Na přijetí před spouštěcím požadavkem, si vyžádá 

analogicko/digitální převaděč požadavek, který projde do řídící jednotky kde digitálni 

radar vytvoří spouštěcí signál a ten jde zpět do analogicko/digitáln převaděče na 

analogovou přeměnu. Analogový radarový signál je pak přenesen do Tx antény k vyslání 

na cílovou oblast a ve stejném čase jako je vyslán signál  anténou, je vyslána informace do 

Rx antény,  která po vyslání očekávat odrazovou vlnu. Každé radarové  vysílání je 

digitálně uloženo, takže může být provedeno  spárování  odeslaného a odraženého signálu. 

Odražené vyslané  vlny z Tx antény jsou pak zachyceny na Rx anténě a přeneseny do 

převaděče k digitalizaci. Digitalizované informace pak projdou přes řídící jednotku, kde 

jsou interpretovány ve vyrovnávací paměti pro přenos  na monitor anebo k uložení do 

počítače. Celý proces je ještě schematicky uveden na obrázku.   [2,3] 
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Obr.2. Schéma práce georadarového systému [3] 

 

 

Dnešní zařízení určená pro měření na pozemních komunikací jsou opatřena 

georadarem do kterého je připojeno více antén (Tx i Rx)o různých frekvencích, od těch 

nejnižších po ty nejvyšší. Výsledné výstupy (radarové profily) jsou tedy snímány anténami 

specializovanými pro měření v odlišných hloubkách. Výsledkem měření je pak více 

radarových profilů. To nám může dát vypovídající  data o tom, jak vypadá řez konstrukce 

vozovky a jejího podloží po trase prováděného měření. A to od hloubky těsně pod 

povrchem vozovky až do několika desítek metrů hlubokého prostředí. Maximální hloubka 

měření je dána frekvencí použité antény a schopností prostředí odrážet elektromagnetické 

vlny.   
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2.2. Sestava přístroje pro měření na pozemní komunikaci 

 

Pro provedení měření byl použit georadarový systém od firmy MALÅ.  Systém se 

skládal z částí: Monitor s vnitřní pamětí, Modulátor, analogicko/digitální převaděč, řídící 

jednotka a vysílací a záchytná anténa. Z důvodu zajištění co nejpřesnějšího měření byla 

anténa tažena přímo po povrchu vozovky. Jako modulátor posloužilo měřičské kolečko. 

Pro přepravu řídící jednotky byl použit batoh, který byl speciálně pro tyto účely upravený.  

K batohu byl zepředu  připevněn držák na monitor. Vše vzájemně propojeno dle manuálu, 

což odpovídá zobrazení na obrázku.       [3,10] 

.

 

Obr. 3. Zapojení komponentů použitých pro měření  [10] 
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2.2.1. Zdroj napájení celého georadarového systému MALÅ 

 

Napájení pomocí baterie. Všechny předchozí  části systému GPR MALÅ kromě 

řídící jednotky, čerpaly elektrickou energii z externích nabíjecích baterií Li-Ion s přísunem 

napětí  o velikosti 12V. 

 

 

 

 

Obr.4. Baterie Li-Ion [10] 

 

2.2.2. Encoder neboli modulátor 

 

Modulátor  je hlavní mechanické zařízení (kolečko), které je používáno k měření 

vzdáleností v měřeném prostoru. Zde se taky zahajuje vysílání radarového signálu dle 

předem určených vzdáleností.Jako modulátor může být k určení pozice v terénu a určení 

vzdáleností pro úpravu k vyslání signálu použita i GPS technologie. 

Pro měření jsem použil modulátor MALÅ distance measuringwheelØ300 mm. 

Tedy meřící kolečko o průměru 300mm které je speciálně určeno pro měření na tvrdém 

povrchu terénu. Zařízení užívá  optické kódovací zařízení, které přenáší elektrické pulsy, 

čímž komunikuje s řídící jednotkou. Na obrázku je kolečko s připojením do 

analogicko/digitálního převaděče od firmy MALÅ. Připevnění tohoto měřícího přístroje je 

konstruováno k přichycení na ochranné pouzdro antén. 

 

 

Obr. 5. MALÅ distance measuringwheel [10] 
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2.2.3. Analogicko-digitální převaděč.  

 

Taky někdy uváděný jako elektronická jednotka.Tvoří rozhraní mezi anténami a 

řídící jednotkou.Převádí signál z analogového do digitálního nebo naopak a to v závislosti 

na řízení převaděče řídící jednotkou. Převaděč je taky spojen s modulátorem,z kterého se 

přijímají informace o tom, kdy upravit vyslání.  

Při měření jsem použil akoAnalogicko/digitální převaděč RMAC/GPR. Jeho 

komunikace s řídící jednotkou je přes tři  kabely s optickými vlákny a kabelem z měřícího 

pohyb kolečka. Všechny kabely jsou v ochranné bužírce. Samotný převaděč je vybaven 

několika kontrolkami udávajícími stav připojenosti k ostatním částem, či kontrolky pro 

zjištění stavu napájecí baterie. 

 

 

Obr. 6. RMAC/GPR [10] 
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2.2.4Monitor 

 

 Monitor je používán k zobrazení právě měřených informací a také k práci s 

celkovým systémem. Jedná se tedy o vstupní i výstupní zařízení. Výstup monitoru je 

částečně závislý na tom, je-li připojeno PC. Pokud ano, mohou být data uložena k 

pozdějšímu zpracování. 

Monitor který jsem při měření použil byl MALÅ XV Monitor. Součástí tohoto 

monitoru jsou  polohovací  tlačítka s možností ovládání i pomocí stlačení.  MALÅ XV 

Monitor je vyhrazený pro všechny MALÅ GPR systémy které jsou založeny na technologii 

MALÅ ProEx a MALÅ X3M ControlUnits.   

Specifikace monitoru: 

•display:   vodě odolný (IP67) o velikosti 325,8 x 215,0 x 52 mm 

•paměť   200 MB 

•komunikační rozhraní zajištěno pomocí ethernet kabelu popřípadě USB výstupu 

•kompatibilita s řídícími jednotkami  ProEx kontrol Unit  a X3M 

 

 

Obr. 7. MALÅ XV Monitor a jeho konstrukce určená k uchycení [10] 

 

 

http://www.malags.com/Products/MALA-ProEx-%28Professional-Explorer%29-Control-Unit
http://www.malags.com/Products/MALA-X3M-Control-Unit
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2.2.5. Řřídící jednotka 

 

Řídící jednotka je v podstatě mozek GPR systému a odpovídá za sladění činností ve 

všech podřízených součástí. 

Použitá řídící jednotka byla MALÅ Professional Explorer.Tato řídící jednotka je plně 

kompatibilní se všemi anténami dodávanými pod značkou firmy MALÅ, tedy v rozsahu od 

25 MHz do 2,3 GHz. Přístroj v sobě obsahuje tři stejné  32-bitové procesory, které zajišťují 

správné časování při vysílání a přijímání, zpracování naměřených dat  polohy přístroje 

(data z kolečka), ukládání dat do vyrovnávací paměti a přenos dat do počítače nebo 

displaye. Přístroj má vlastní napájecí zdroj. Je však možné ho připojit k externímu 

napájení.  Na obrázku je přístroj MALÅ Professional Explorer.  Parametry řídící jednotky: 

•opakovací frekvence je 100 nebo 200KHz 

•frekvence pro příjem dat 0,2-400GHz 

•komunikační rozhraní je Ethernet 

•komunikační rychlost 100Mbit/s 

•potřebné napětí 12V 

•kompaktibilita se všemi anténami od firmy MALÅ 

 

Obr. 8. Řídící jednotka  [10] 
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2.2.6. Antény 

 

Vykonávají práci při přenášení radarového signálu a příjmu odražených vln. Jak již 

bylo řečeno, frekvence antény určuje hloubku průniku a rozlišení. Větší frekvence je lepší 

pro větší rozlišení, ale snižuje hloubku průniku. Nejčastěji používané antény jsou v rozsahu 

frekvence od 100 MHz do 3 GHz. Jak již bylo řečeno, vysoká frekvence antén dává vysoké 

rozlišení obrázků a nízká frekvence antény dává lepší hloubku pronikání 

elektromagnetické vlny.Antény jsou označeny jako Txa Rx. 

Použitý systém byl sytém antén MALÅ 500 MHz ShieldedAntenna. Dvě  500 MHz 

antény v jednom ochranném pouzdře, které se doporučují pro měření ve středních 

podpovrchových hloubkách. Jsou vhodné pro měření na pozemních komunikacích.  

Parametry antén: 

•váha antén v pouzdře  5 kg, 

• rozměry 500 x 300 x 160mm. 

•nejnižší možná hloubka zachycení odražené vlny 0,04m  

•maximální přibližné hloubky pro měření dle prostředí 1-5 m 

• hloubka průniku elektromagnetické vlny může být dle závislosti prostředí 3-10 m 

 

Obr. 9. 500MHz anténa [10] 
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3. Výběr pozemní komunikace 

 

Pro měření byla vybrána silnice II/486 Brušperk-Rychaltice.Tato pozemní 

komunikace se neodlišuje žádným způsobem od ostatních u nás běžně prováděných 

pozemních komunikací a nebyla na ní též prováděna žádná testovací či dnes neobvyklá 

úprava konstrukce vozovky, podloží nebo přilehlého terénu. Uvedený úsek silnice II. třídy 

je součástí pozemní komunikace, která  začíná v obci Krmelín,kde se odpoutává od silnice 

první třídy 58. Prochází přes  část Krmelínaa dále vede přes  Brušperk,  Fryčovice, 

Rychaltice, Hukvaldy, Mniší  a končí v obci Vlčovice, kde se  opět  napojuje na silnici 

58.Pozemní komunikace prochází obcemi, částí obcí  i otevřeným extravilánem. Tato 

pozemní komunikace je vedena po povrchu terénu. Pod pozemní komunikací prochází 

několik menších vodních toků a ve staničení 10,910km prochází tato pozemní komunikace 

pod silnicí 48.Správa silnic Moravskoslezského kraje nevlastní žádnou projektovou 

dokumentaci vypovídají o stavbě konstrukce vozovky. Pro výběr úseků, na kterých bylo 

provedeno měření, byly použity podklady uvedené níže. 
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4. Podklady pro výběr úseků pro měření na pozemní komunikaci 

 

4.1.Zpráva č. 0841200703801  

 

Jako jeden z důležitých podkladů pro výběr úseků, na kterých jsem provedl měření 

georadarem, posloužildokument z roku 2007, který si objednala Správa silnic 

Moravskoslezského kraje od akciové společnosti IMOS Brno.  Tento dokument se zabývá 

diagnostikou vozovky a návrhem opravy výše zmíněné komunikace, tedy  na silnici II/486 

Brušperk-Rychltice-Hukvaldy. Z důvodu plánovaného provedení oprav je komunikace 

rozdělena v dokumentu do úseků A a B. Úsek  A se nachází ve staniční od 5,940 km do 

11,400 km a úsek B ve staničení od 14,450 km do 15,880 km. Pro účely mé práce jsem se 

zaobíral hlavně částí tohoto dokumentu, která byla věnována diagnostice vozovky a to 

hlavně v úseku A.Na tomto úseku byla dle platných Českých technických norem a 

Technických podmínek provedena v rámci diagnostiky vozovky vizuální prohlídka, 

zatěžovací zkoušky a dále ještě jádrové vývrty a vrtané sondy.Ke všem výsledkům těchto 

prací, které jsou níže uvedeny  je uvedena jak příčná poloha tak i staničení, ve kterém 

práce probíhaly.          [6] 

 

 

4.1.1. vizuální prohlídka 

 

Zaznamenala ve velké části úseku rozpad vozovky. Na velké části silnice dochází u 

jejího středu k rozpadu. Okraje komunikace jsou pak mnohdy rozpraskány síťovými 

trhlinami.           [6] 
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4.1.2. Zatěžovací zkoušky 

 

Rázové zatěžovací zkoušky jsou nedestruktivního charakteru a byly provedeny a 

vyhodnoceny dle České technické normy 736192. Zkoušky se prováděly pomocí rázového 

zatěžovacího zařízení, pro které se též používá výraz deflektometr. Zařízení pracuje na 

principu udělení rázového zatížení na povrchu vozovky. Tak aby zatížení přístrojem bylo 

co možná nejvíce podobné jako jezatížení konstrukce vozovky vznikající průjezdem 

těžkého nákladního automobilu. V závislosti na velikosti zatížení, na teplotním spádu 

zatěžovaného prostředí, vlhkosti a vzdálenosti od zatížení vznikají na povrchu komunikace 

deformace. Tyto deformace jsou pak zachycovány pomocí čidel. Zaznamenané výsledky 

jsou dále přepočítávány na normové zatížení při normové teplotě. Vzdálenosti jednotlivých 

měřících čidel od místa zatížení se rovnají hloubce, které se daná deformace přisuzuje při 

výpočtech. Čidla na použitém přístroji byla ve vzdálenosti od zatížení: 0mm, 200mm 

300mm 600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm a 2100mm.   Dle hloubky odvozené 

ze vzdálenosti čidla od zatížení se též usuzuje, na kterou vrstvu konstrukce by se měla 

obnova vozovky zacílit. Na úseku A bylo provedeno celkově 109 jednotlivých  měření 

tímto zařízením.          [6] 

 

 

4.1.3. Jádrové vrty a vrtané sondy 

 

Na úseku A a B bylo provedeno celkem 14 jádrových vrtů a 7 vrtaných sond. 

Tloušťky jednotlivých vrstev a jejich rozbor byly zaznamenány ve zprávě.  [6] 

 

Tab. 1. Výsledky jádrových vrtů [6] 
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4.2. Protokol č. 1015/11 o měření tloušťky vrstvy živičných vrstev vozovek 

 

Protokol byl zadán firmou EUROVIA CS, a.s. která prováděla obnovu vozovky na 

pozemní komunikaci II/486 ve staničení od 6,650 km do 9,100 km.  Protokol se zabýval 

měřením tlouštěk vrstev na obnovené části pozemní komunikace pomocí jádrových vrtů. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce.        [6] 

 

 

4.3. Vlastní vizuální prohlídka 

 

Na silnici II/486 jsem provedl dne 15.3. 2012 vizuální prohlídku od  5,500 km do 

10,100km. 

 Prohlídka byla provedena za účelem zjištění aktuálního stavu pozemní  komunikace, 

zejména  poruch na obnovených a neobnovených částech vozovky pozemní komunikace.  

Dalším důvodem pro provedení prohlídky bylo zajištění informací o terénu, ve kterém je 

pozemní komunikace situována. Zjistil jsem, že pod pozemní komunikaci v extravilánu 

vedou značně zanesené trubní propustky. Ve staničení od 9,550 km do 10,000 km jsou 

příkopy, které svádějí vodu k některým z těchto propustků a jsou též značně zanesené. To 

zřejmě z důvodu stékání velkého množství srážkové vody z přilehlých polí, která s sebou 

přináší tyto nánosy. 

 V neposlední řadě šlo při vizuální prohlídce také o to,  nalézt  místa ve kterých byly 

prováděny jádrové vrty a vrtané sondy. Jádrové vrty a vrtané sondy byly nalezeny v 

místech, kde vozovka neprošla obnovou  krytu. A to ve staničení 6,588km, 9,554km a 

10,006km. Na částech vozovky, na kterých byla provedena obnova krytu, se nepodařilo 

nalézt ani v jednom případě přesné místo provedení jádrového vrtu či vrtané sondy. 
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Obr. 10. Přechod na obnovený kryt vozovky v 6,629km 

 

Obr. 11. Poruchy vozovky ve staničení 9,530km 

 

Obr. 12. Poruchy vozovky ve staničení 9,73-9,794km 
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5. Úseky vybrané pro měření  

 

Úseky byly vybírány na silnici II/486 Brušperk-Rychaltice. Jako hlavní podklad pro 

výběr těchto úseků, na kterých jsem provedlpomocí georadaruměření, posloužila vlastní 

vizuální prohlídka a Zpráva č. 0841200703801.Úseky jsem vybíral tak, aby v nich bylo 

obsaženo co možná nejvíce nejrozmanitějších proměnných parametrů. Vybrány byly dva 

úseky. První  ve staničení od 6,585km do 7,125km a druhý ve staničení od 9,554km do 

10,027km. 

 

 

 

Obr. 13. Mapa se zobrazením komunikace II/486 [4] 
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5.1. Popis prvního úseku 

 

 Jak již bylo zmíněno, první úsek je vybrán ve staničení od 6,585km do 7,125km. 

Úsek začíná v mírném odřezu a pak se dále zvolna snižuje a začíná kopírovat terén. Na 

začátku tohoto úseku byla neobnovená část vozovky o délce 31m do staničení 6,616km. 

Zbytek úseku byl po obnově. Došlo zde tedy k odfrézování původního krytu do hloubky 

40mm a položení nové obrusné vrstvy ze střednězrnného asfaltobetonu. Jeden z důvodů 

pro výběr tohoto úseků byl, že  ve staničení 6,896-6,853km bylo naměřeno pomocí 

deflektometrunejvětších deformací celého úseku a to na všech čidlech. Dalším důvodem k 

výběru tohoto úseku byla známost výsledků provádění  jádrových  vrtů, provedených ve 

staničení 6,588km, 6,760km a 7,060km což nám dá za pomocí použití georadaru informace 

o tom, z jakého materiálu jsou jednotlivé vrstvy konstrukce vozovky složeny a jaká je 

tloušťka těchto vrstev. V neposlední řadě byl úsek vybrán také proto, aby jsme zjistili 

kvalitu provedených prací při obnově krytu vozovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. První vybraný úsek ve staničení od 6,585km do 7,125km [4] 
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5.2. Popis druhého úseku 

 

 Další úsek, který byl vybrán pro měření georadarem, byl ve staničení od 9,554km 

do 10,027km. Na tomto úseku se nacházelo několik poruch krytu. Poruchy byly charakteru 

síťových trhliny umístěných při levém okrajivozovky ve směru staničení a to v 

nerovnoměrném rozpoložení po celé délce úseku. Tyto poruchy se objevují na místech, na 

kterých byla již dříve  provedena oprava vozovky. Na počátku úseku se objevují síťové 

trhliny pouze při pravém  okraji vozovky, ale kromě nich jsou zde ještě příčné trhliny u 

středu vozovky. Pokud budeme postupovat směrem po staničení, budeme nacházet na levé 

straně mnoho síťových trhlin.  Na konci úseku se objevují dlouhé podélné trhliny,které 

místy přecházejí do síťových, na již jednou opravovaných částech komunikace.Ikdyž je na 

tomto úseku pozemní komunikace vedena po povrchu terénu, jsou na její levé straně ve 

směru po staničení příkopy, které svádí srážkovou vodu z velké části přilehlého pole. 

Příkopy jsou značně zanesené. To může mít vliv na odvádění vody nejen z povrchu 

vozovky ale i přilehlého terénu. Na tomto úseku byly naměřeny střední hodnoty průhybů 

vozovky při měření deflektometrem. Ve staničení  9,554km a 10,006km byly provedeny 

jádrové vrty a ve staničení 10,006km vrtaná sonda.

 

Obr. 15.Druhýí vybraný úsek ve staničení od 9,554km do 10,027km [4] 
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6. Měření 

 

Na místo měření byl přivezen georadarový systém MALÅ rozdělený na jednotlié 

komponenty. Přístroj byl sestaven, do celku který byl schopný měření, na místě. Na místě 

byla provedena i kontrola funkčnosti georadaru a to před zahájením samotných měření. 

Data naměřená při kontrole  přístroje se neukládala, pouze byla zobrazena pomocí 

zobrazovací techniky.  

Měření na obou úsecích pozemní komunikace proběhlo 24.3.2012 v přibližném 

časovém rozmezí od 9:00 do 11:00. Počasí bylo příznivé, což nemělo žádný vliv na měření 

georadarem. Georadarové měření by mohlo být ovlivněno počasím v případě srážek, 

jelikož stékající voda by mohla mít vliv na šíření elektromagnetických vln. Již zmíněné 

dobré počasí tedy mělo zásadní vliv pouze na bezpečnost osob, které měření prováděly.  

Měřičská skupinka se skládala ze tří členů.  První měl funkci velitele skupiny. 

Druhý člen určoval trasu měření  georadarem. Táhl jej za sebou na tyči.  Třetí člen skupiny 

provádějící měření vyhodnocoval pomocí zobrazení výsledků na monitoru naměřená data a 

prováděl doladění přístroje tak, aby byly výsledky při měření georadarem co nejlépe 

zachyceny. Měřící osoby byly vybaveny reflexními vestami, které zvyšovaly jejich 

viditelnost při pohybu na pozemní komunikaci a tím i celkovou bezpečnost při měření.Ke 

zvýšení bezpečnosti přispěl i batoh, který byl opatřen reflexními pruhy a ve kterém byla 

baterie a řídící centumgeoradarového systému. Viditelnost a tedy i bezpečnost osob, které 

prováděly měření byla velmi  důležitá. To z toho důvodu, že měření  bylo prováděno za 

plného provozu a to bez jakýchkoliv omezení,kterých nebylona komunikacizapotřebí. 

Měření bylo provedeno na dvou předem vybraných úsecíchdle výše zmíněných 

podkladů a to v prvním úseku ve staničení od6,585km do 7,125km a ve druhém úseku od 

staničení 9,554km do staničení 10,027km. 

Při měření  jsme manuálně zaznamenávali body, které pak odpovídají bodům 

skutečného staničení. Pro tyto účely byly použity jádrové vrty, jenž byly nalezeny při 

prohlídce úseku. Tyto vrty měly známou polohu, čehož bylo využito při vkládání 

odpovídajícího staničení do radargramu.  
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Měření každého úseku proběhlo dvakrát. To proto, aby nám výsledky druhého 

měření potvrdily správnost prvního měření. Zobrazené radargramy prvního a druhého 

měření se musí shodovat. Budou pouze stranově obrácené. Shodovat se musí  proto, 

abychom mohli s jistotou prohlásit, že nedošlo k zachycení vlny vyslané při předchozím 

cyklu (vyslání a očekávání příjmu odražených vln), která byla zachycena v aktuálně 

probíhajícím cyklu.  

 

 

6.1. Měření na prvním úseku 

 

Měřenína prvním úseku proběhloco se příčného umístění na pozemní komunikaci 

týká přibližně  ve vzdálenosti 20cm od vnitřní hrany vnějšího vodícího proužku, směrem k 

ose komunikace.V podélném směru bylo georadarové zařízení taženo od 6,585 km do 

úseku ve staničení  7,125km. Délka prvního měření na prvním úseku  byla570m. Měření 

na tomto úseku proběhlo dvojí.  A to měření ze staničení 6,585km až do staničení 7,125. 

Pak se sestava georadaru otočila. Proběhlo. Druhé měření ze staničení 7,125 směrem zpět  

do staničení 6,555km a to po stejné straně a  přibližně stejné trase jako  při prvním měření.   

 

 

6.2. Měření na druhém úseku 

 

Mezi prvním a druhým úsekem bylo georadarové zařízení transportováno v celku. 

Nebylo tedy již nutné provádět kontrolu funkčnosti měření přístroje. 

Měření  na druhém úseku proběhlo  co se příčného umístění na pozemní 

komunikaci týká přibližně  ve vzdálenosti 20cm od vnitřní hrany vnějšího vodícího 

proužku,  směrem k ose komunikace.  V podélném směru bylo georadarové zařízení taženo 

po levé straně ve směru  staničení a to od úseku 9,554km do úseku ve staničení  10,027km. 

Délka prvního měření na druhém úseku  byla 473m. První a druhé měření na druhém úseku 
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proběhlo dvakrát.  A to měření ze staničení 9,554km až do staničení 10,027km, kde se 

sestava georadaru otočila. Po té proběhlo druhé měření ze staničení 10,027km směrem zpět  

do staničení 9,588km a to po stejné straně a  přibližně stejné trase jako  při prvním měření.  

Po provedení zpětného měření, bylo ještě provedeno třetí měření na tomto úseku a to 

napříč komunikací v 9,554km. Toto staničení  odpovídalo poloze vrtu. Po dokončení 

měření na druhém úseku byl přístroj na místě rozebrán na jednotlivé komponenty. 
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7. Výsledkyměření georadaru 

 

Po ukončení měření v terénu byly staženy výsledky, které byly georadarem 

ukládány do paměti kterou obsahoval monitor. Stažené soubory byly uloženy do osobního 

počítače na pevný disk. Po uložení souborů následovala jejich korekce a úprava na 

bezztrátový obrázkový formát typu bmp. Toto bylo provedeno za pomocí softwaru 

RadExplorer, který byl dodán firmou MALÅ ke georadarovému zařízení. RadExplorer je 

plně kompaktibilní systém určený pro zpracování a interpretaci naměřených záznamů tedy 

radargramů. Při zpracování naměřených dat pomocí tohoto softwaru je možné zobrazit 

každou prováděnou proceduru zvlášť. Pro prvotní zpracování dat byly použity procedury: 

 

•DC Removal. 

Procedura sloužící k odstranění konstantní složky signálu v případě její existence. 

•TimeAdjustment 

Procedurou byl nastaven nulový bod na vertikálním měřítku dle frekvence použité 

antény. 

 •Background removal 

Procedura se aplikuje, protože existují velmi rozdílné hodnoty vpožadovaném 

signálu. Podstatou procedury je odečtení střední hodnoty v každém profilu z celé 

řady tras. 

•Amplitudecorrection 

Umožnuje vyhladit amplitudu vln. 

•Bandpassfiltering 

Procedura se použila ke zvýšení poměru signál /šum.  
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Ostatní použité procedury neboli rutiny byly určeny podle stanovených parametrů 

měření a vlastností radargramů. Po tomto zpracování je ještě možné výsledný radargram 

barevně upravit, což značně ovlivní vyjádření jeho výsledků ale také velikost získaného 

výsledného souboru. Po dokončení zpracování stažených dat tímto softwarem můžeme 

přistoupit k jejich čtení  a interpretaci zjištěných výsledků. 

Jelikož opakovaná měření která proběhla na každém úseku a obsahovala stejné výstupy, je 

v práci uveden vždy jen jeden radargram z každého úseku. Příčný řez komunikací byl 

měřen jen jednou. 
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8. Interpretace naměřených výsledkůa jejich porovnání se zprávou č. 084120070381 

 

 

8.1. materiály pro interpretaci naměřených výsledků 

 

Pro vyhodnocení výsledků nestačí pouze samotný radargam ale je nutno pracovat i s 

přímými výstupy z georadaru, tedy s uloženými daty pomocí softwaru RadExplorer nebo 

Groundvision. Uvedené softwarové vybavení je schopné kromě výše uvedených procedur 

provádět ještě další úpravy se zaznamenanými daty. Software je schopný nám dát 

informaci o tom, jak vypadají přijaté amplitudy v jakémkoliv staničení, ve kterém proběhlo 

měření. Zobrazení amplitudy přijaté vlny je pro vyhodnocení výsledků stejně důležité jako 

samotný radargram. Můžeme na základě průběhu amplitudy určit místa, kde je v prostředí 

více či méně obsažena voda nebo vzduch. 

 Pro interpretaci výsledků měření byl kromě radargramu ve formátu bmp použit 

software Groundvision který je schopný zobrazit půběh amplitudy zachycené vlny. Pro 

ilustraci je níže uvedeno meření  na příč komunikací ve staničení 9,554. Na obrázku číslo 

16 je zobrazení radargramu po použití procedur. Vedle radargramu je zobrazení amplitudy 

ve zvoleném místě Horní osa popisuje vzdálenost, kterou fyzicky prošel georadar při 

měření. Levá osa znázorňuje čas od vyslání paprsku do jeho přijetí a to v ns. Pravá osa 

znázorňuje odvozenou hloubku měření v m. Malým Trojúhelníkem je znázorněno místo ve 

kterém byl proveden vrt. 
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Obr. 16. Ukázka práce v programu Groundvision 

 

Dalším materiálem pro vyhodnocení výsledků jsou mapy, jenž ukazují směrové 

vedení jednotlivých hodnocených úseků a body, na nichž je ke sledované pozemní 

komunikaci připojena jiná pozemní komunikace. 

Geologické mapy,  které vypovídají o podloží, které jepod měřenými 

komunikacemi.          [1] 
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8.2.Interpretace výsledkůa jejich porovnání  

 

Provedené měření nám rozdělí každý úsek na jednotlivé podúseky které mají stejné 

vlastnosti. Tyto podúseky jsou slovně popsány v další části práce. V radargramu jsou 

označena místa, na kterých jsou zachyceny výsledky, které nemají charakter úseků ale 

spíše jednotlivých anomálií a jejich interpretace je uvedena v tabulkách.Interpretované 

výsledky jsou dále porovnány s výsledky ze zprávy č. 084120070381.  [6] 

 

 

8.2.1. Interpretace výsledků na prvním úseku 

 

 Zobrazení prvního úseku na radargramu, to jest na silnici II/486 ve staničení 

od 6,585km do 7,125km, je uvedeno v příloze jako výkres č. 1.Popis k jednotlivým 

anomáliím, jejich číselné označení, staničení, hloubka jejich nálezu a jejich 

interpretace je uvedena v tabulce č. 2. 
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Tab. 2. Výskyt anomálií na prvním úseku 
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 Kromě zjištěných anomálií můžeme první úsek ještě rozdělit na podúseky, 

podle zobrazení výsledů naradargramu. 

 •Úsek ve staničení 6,585-6,630km. Na počátku tohoto úseku je pozemní 

komunikace vedena v oblouku. Účinky vozidel, které se zde pohybují, mají podíl na 

rozvolněnosti vrstev konstrukce vozovky. Dalším činitelem, který má na tomto 

rozvolnění zásluhu, je nehomogenní prostředí v podloží. 

 •Úsek ve staničení 6,630-6,775km. Na začátku tohoto úseku se  v hloubce 1m 

od povrchu vozovky začíná oddělovat vrstva o tloušťce zhruba 0,5m od vrstvy která 

má stejnou tloušťku a která vede dále ve stejné hloubce souměrně s povrchem krytu 

vozovky.Vrstva od počátku tohoto podúseku pozvolna klesá až do hloubky 2,0m do 

staničení 6,636km. Zde je na povrchu komunikace zaznamenán propad. Od staničení 

6,636km postupuje spodní vrstva do staničení 6,700km. Na tomto úseku je vrstva v 

přibližné hloubce 2,0 m a je mírně zvlněná. Průběh vrstev konstrukce vozovky 

kopíruje tuto spodní vrstvu.  Ve staničení 6,700km se vrstva v hloubce 2m vytrácí, což 

se na projevuje projevuje propadem ve tvaru V. Tato porucha je zaznamenána v 

tabulce číslo 2 pod číslem 12. Spodní oddělená vrstva se objevuje ve staničení 

6,725km a v hloubce 2,0ma dále stoupá až se ve staničení 6,776km  spojí s vrstvou od 

které se na počátku tohoto podúseku odpojila. V tomto místě je patrná trhlina v 

podloží označená v tabulce číslem 14. 

 •Podúsek ve staničení 6,776-6,826km. Tento úsek je hodnocený jako 

celistvý.Je na něm ovšem patrné místní působení vody na konstrukci vozovky. Voda je 

v hloubce 1,0m. 

 •Podúsek ve staničení 6,826-6,920km. Tento úsek je v hloubce 0-2m poměrně 

celistvý.  

 •Podúsek ve staničení 6,826-6,994km. Prostředí úseku je v jednotlivých 

místech v hloubce 0-2,0m ovlivněno přítomností vody. 

 •Podúsek ve staničení 6,994-7,125km. Zde je na radargramu patrná změna 

prostředí podloží které značně ovlivňuje vozovku. Navíc je pozemní komunikace na 

tomto úseku vedena v oblouku a je k ní připojena ještě další komunikace. Zatížení 

vozidel, která před obloukem snižují rychlost, případně odbočují na křižovatce, 
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ovlivňuje podloží pozemní komunikace i vozovku. Nejvíce se toto zatížení projevuje 

ve staničení od 7,090km až do 7,125km. Podkladní a ochranná vrstva vozovky i její 

podloží je zde značně rozvolněné, což bude příčinou vzniku poruch na krytu vozovky. 

 

 

8.2.2. Porovnání výsledků prvního úseku 

 

Jeden z hlavních důvodů pro výběr tohoto úseku byly největší naměřené hodnoty 

deformací pomocí deflektometru.Výsledky těchto měření jsou uvedeny v tabulce číslo 3. V 

tabulce jsou označena místa, přes která vedla trasa měření georadarema ve kterých byly 

zároveň naměřeny nejvyšší hodnoty. Do posouzení jsem zahrnul pro zvýšení objektivity 

pouze měření georadarem, která probíhala u pravé části krajnice vozovky. 

 

•Nejvyšší hodnoty deformací byly naměřeny pro vzdálenosti čidel 900-1800mm ve 

staničení 6,703km. Tyto hodnoty by měly popisovat stav vozovky v hloubce 0,90-1,80m. 

Místo kde byly tyto hodnoty naměřeny je v těsné blízkosti vyplněného propadu 

označeného v tabulce číslem 12. 

 

•Maximální hodnota naměřených deformací pro čidla, které měří ve vzdálenosti od 

zatížení vozovky 0mm, 300mm, 600 a 2100mm jsou ve staničení 6,806km. V tomto 

staničení je patrný přechod vrstev vozovky, které vodou rovnoběžně s povrchem krytu 

pozemní komunikace do konkávního průběhu. 

 

•Nejvyšší hodnota deformací naměřená čidlem v místě zatížení nebyla přirovnána k 

úseku kde bylo naměřeno její maximum. To z důvodu, že by vzhledem měla odpovídat 

povrchu vozovky. Na tomto úseku došlo k obnově této části konstrukce vozovky. A to 

mezi měřenímdeflektometrem a georadarem. Dalším důvodem také byl typ použité antény. 
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V tomto případě lze říci, že všechny naměřené maximální hodnoty byly naměřeny v 

místech poruch vozovky. Proto zůstává otázkou míra ovlivnění započítání jejich hodnot do 

výpočtu zbytkové únosnosti vozovky. 

 

 

Tab. 3. Výsledky měření deflektometrem [6] 
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8.2.3. Interpretace výsledků na druhém úseku 

 

 

 Zobrazení druhého úseku na radargramu, to jest na silnici II/486 ve staničení 

od 9,554km do 10,027km, je uvedeno v příloze jako výkres č. 2.  Popis k jednotlivým 

anomáliím, jejich číselné označení, staničení, hloubka jejich nálezu a jejich 

interpretace je uvedena v tabulce č. 4.  

 

 

Tab. 4. Výskyt anomálií na druhém úseku 
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Kromě zjištěných anomálií můžeme druhý úsek stejně tak jako první rozdělit 

na podúseky, podle zobrazení výsledů na radargramu. 

 

•Podúsek ve staničení 9,554-9,576km. Zvodnělé prostředí na tomto podúseku 

začíná v hloubce 0,04 a v této hloubce se počátek výšky zvodnělého prostředí drží až 

do staničení 9,565km. Odtud počátek zvodnělého prostředí postupně klesá. Podloží je 

vlivem vody značně rozvolněné. 

 

•Podúsek ve staničení 9,576-9,590km. Na tomto krátkém podúseku je patrná 

snížená přítomnost vody což má za následek celistvost konstrukce vozovky                   

a i v podloží lze rozeznat jednotlivé vrstvy. 

•Podúsek ve staničení 9,590-9,615km. Zde je patrné místní rozvolnění podloží 

vlivem vody treré začíná v hloubce 0,5 a pokračuje hlouběji. 

 

•Podúsek ve staničení 9,615-9,657km. Zde je vliv vody na vozovku minimální. 

Konstrukce vozovky je nenarušená.  

 

•Podúsek ve staničení 9,657-10,000km. V tomto podúseku je zvodněnlé 

prostředí pod úrovní hloubky 0,50m, ale jsou tu i četné případy, kdy dosahuje a 

rozrušuje i nejsvrchnější vrstvy konstrukce vozovky. 
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8.2.4. Porovnání výsledků druhého úseku 

 

Na druhém úseku je porovnání z vizuální prohlídky vozovky ze dne 15. 3. 2012 a 

zjištěných poruch pomocí georadaru. Bylo zjištěno že opakovaný vznik již jednou 

opravených síťových trhlin při levém okraji vozovky po směru staničení je dán příčinou v 

podloží  či v podkladu nebo ochranné vrstvě vozovky a to ve staničení: 

•9,554-9,565km je vznik síťových trhlin dán obsahem vody v konstrukci 

vozovky a podloží 

 

•9,623-9,654km vznik síťových trhlin je v počáteční fázi dán částečně 

nerovnoměrným sedáním jednotlivých částí podloží.  

 

•9,730-9,770km vznik síťových trhlin je dán změnami v podloží, které 

vykazuje odlišnosti od svého okolí v hloubce 1,5-2,0m 

 

•9,804-9,815km je vznik síťových trhlin dán vodou obsaženou v prostředí a to 

v hloubce 0,5-1,0m pod povrchem. 
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9. Závěr 

 

Georadarové měření je geofyzikální nepřímá metoda, která nám dává informace o 

stavu podloží a vrstev konstrukce vozovky. Měření pomocí georadaru je velmi rychlé 

nedestruktivní a jsme schopni ho provést na pozemní komunikaci při nepřerušení provozu. 

Pokud by byla metoda měření pomocí georadaru zahrnuta do diagnostiky vozovky, 

doporučil bych změnit postup prováděných prací. A to na pořadí, ve kterém by byla 

provedena nejdříve vizuální prohlídka, měření georadarem. Až po získání informací o 

stavu konstrukce vozovky a podloží,bych provedl návrh míst vhodných pro provedení 

měření deflektometrem, a provedení jádrových vrtů a vrtaných sond. 

Dále bychom se měli též zabývat použitím daného typu antén. Pokud bychom chtěli 

zkontrolovat kryt vozovky, je vhodnější použít anténu o frekvenci 1,5GHz – 2,3 GHz. 

Pokud bychom se chtěli více zabývat podložím, doporučuje se použití antén s frekvencemi 

pod 500MHz.Antény o frekvenci 500MHz nám dají výsledky ohraničené hloubkami od 

40mm do 5000mm.Nejvýhodnější pro měření na pozemních komunikací by bylo 

použítvšchny 3 druhy antény. Dostali bychom pak výsledky o stavu komunikace které by 

nám daly podrobné informace  o všech vrstvách krytem vozovky počínaje a podložím ve 

velkých hloubkách konče. 
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