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Úvod 

Pojem protismykové vlastnosti pochází z anglického názvu „skid resistence“ což v překladu 

znamená odolnost proti smyku. Protismykové vlastnosti vozovky vyjadřují, schopnost 

poskytnout v silniční dopravě potřebnou hodnotu tření prostřednictvím spolupůsobení mezi 

pohybující se pneumatikou a povrchem vozovky. 

Protismykové vlastnosti patří mezi základní vlastnosti krytu vozovky, které slouží 

k bezpečnému provozování komunikace. Jsou důležité především na té části pozemní 

komunikace, kde dochází k náhlému zpomalování nebo zrychlování a k znatelné změně 

rychlosti (křižovatky, přechody pro chodce, stoupání nebo klesání). Důležitou roli při kontaktu 

s vozovkou mají klimatické podmínky, vlhkost, množství odtékající vody z komunikace, 

velikost kontaktní plochy a rychlost, kterou se vozidlo po komunikaci pohybuje.  

V současnosti jako druhá nejčastější nehoda, která se stane na komunikaci v České 

republice je zapříčiněna špatným stavem vozovky a tomu, že řidič nepřizpůsobí rychlost 

stavu vozovky. Jako nejčastější nehoda se v policejních statistikách uvádí nevěnování se 

plně řízení. Od roku 2007 se pravidelně v celkovém hodnocení dopravních nehod na druhém 

místě vyskytuje druh nehody, kdy řidič nepřizpůsobil rychlost špatnému stavu vozovky. 

Špatné protismykové vlastnosti jsou v mnoha případech zárodky vzniku dopravní nehody. 

 

 

Obrázek 1: Statistika nehodovosti na území České republiky 

První část diplomové práce je zaměřena převážně na teorii o protismykových vlastnostech. 

V teoretické části postupně objasním základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení 

celé problematiky. Poté zohledním poruchy na pozemních komunikacích, které snižují 
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protismykové vlastnosti. Dále se budu věnovat obnově těchto vlastností a bezpečnostně 

protismykovým úpravám. Na závěr celé teoretické části se budu zabývat samotným měřením 

protismykových vlastností pomocí Grip Testru, kyvadla a TRT. Zmíním se o 3D skenování, 

jelikož je v dnešní moderní době stále více využíváno v různých vědních oborech a ani 

doprava není tudíž výjimkou. 

Druhá část této práce je zaměřena na praktickou část celé problematiky protismykových 

vlastností vozovek. Na začátku se budu věnovat zhodnocení měření protismykových 

vlastností vozovek ve třech pražských ulicích. Bude se jednat o ulice Na Stráži, Malešická a 

Michelská. Závěr praktické části je orientován na měření zmíněných vlastností na vybraném 

úseku komunikace. Při měření hloubky makrotextury bude použita tradiční odměrná metoda, 

která bude porovnána s moderní metodou 3D skenování.   
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1 Základní pojmy 

Na úvod celé práce se seznámíme s pojmy, které jsou pro pochopení této problematiky 

nezbytné. 

1.1 Tření 

Pod pojmem tření si můžeme představit jev, který vzniká při posouvání nebo valení tělesa po 

libovolné podložce. Při takovémto jevu vzniká na styčné ploše síla, která působí proti směru 

pohybu a kterou zároveň nazýváme tření. Takováto síla působí tangenciálně na kontaktní 

plochu. S pojmem tření, se v běžném životě můžeme setkat např. při jízdě vozidel, při chůzi 

či v aerodynamice.  

1.2 Adheze 

Adheze neboli přilnavost je velmi důležitou vlastností, která ovlivňuje bezpečnost provozu. 

Obecně jde o schopnost dvou různých materiálů k sobě přilnout. V silniční dopravě je to 

konkrétně styk pneumatiky s vozovkou. Při tomto styku dochází k přenosu tečných sil, kde 

tento přenos je základem pohybu silničních vozidel. Pro bezpečnost provozu je důležité, aby 

adheze byla co největší. Adheze závisí na vlastnostech pryže běhounu, povrchu vozovky 

(adheze na suché vozovce bude větší než na vozovce mokré), znečištění vozovky, rychlosti 

jízdy. 

 

Obrázek 2:  Kontakt pneumatiky s vozovkou 

1.3 Závislost adheze na teplotě 

Z obrázku je patrné, jak je důležité měnit letní pneumatiku za zimní a to při poklesu pod 7°C. 

Při překročení teploty 7°C ať už k nižší či vyšší hodnotě, vykazuje pneumatika při kontaktu 

s vozovkou odlišné hodnoty, co se týče velikosti adheze. Při použití zimních pneumatik 

v době, kdy je teplota vyšší jak 7°C by mělo za následek rychlé opotřebení pneumatiky a jak 

je z obrázku patrné nižší velikost adheze. Jak bylo zmíněno výše, pro bezpečný provoz je 

důležité, aby hodnota adheze byla co nejvyšší. Zimní pneumatika dokáže vzhledem ke své 
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konstrukci i za nízkých teplot přilnout k povrchu vozovky, čímž je zajištěno bezpečnější 

brzdění a kvalitnější ovládání vozidla. Letní pneumatika je z poměrně tvrdého materiálu a při 

nižších teplotách se stává ještě tvrdší, což vede ke zhoršení přilnavosti k povrchu vozovky. 

 

Obrázek 3: Závislost adheze pneumatik na teplotě 

1.4 Skluz 

Skluz je pravděpodobně nejdiskutovanější charakteristika pneumatik. U pneumatik 

rozlišujeme dva druhy skluzu a to podélný a příčný skluz. Podélný skluz vzniká hlavně při 

akceleraci a brzdění. Příčný skluz vzniká především při jízdě v obloucích. 

O skluzu kola hovoříme, když obvodová rychlost brzděného kola je menší než rychlost 

dopředná. Prokluz přichází v úvahu při prudké akceleraci, kdy obvodová rychlost kola je 

vyšší než rychlost dopředná. Míra skluzu pneumatik ovlivňuje interakci pneumatiky 

s vozovkou a tím přímo i hodnoty součinitele adheze. Kombinuje se s vlivem rychlosti jízdy. 

Maximální adhezní možnosti v podélném směru poskytuje pneumatika, jejíž běhounová 

plocha se odvaluje po povrchu vozovky s určitým skluzem. Pokud se kolo odvaluje po 

povrchu bez posunů nebo jen s malými relativními posuny ve stykové ploše, disponuje 

součinitelem adheze, který je vyšší než součinitel smykového tření. Tato závislost platí 

obecně, tedy pro pneumatiky za sucha, za mokra i v zimních podmínkách, ale i pro kolejová 

vozidla. [1] 

1.5 Spolehlivost vozovky 

Je schopnost vozovky umožnit bezpečný, plynulý, rychlý, hospodárný a komfortní provoz 

silničních vozidel v požadovaném časovém úseku. Základní charakteristiku spolehlivosti 

vozovky je její provozní způsobilost a únosnost, trvanlivost obrusné vrstvy, udržovatelnost 

a opravitelnost.[2] 
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1.6 Makrotextura 

Pojem makrotextura vyjadřuje odchylku povrchu vozovky od ideálně rovného povrchu 

s charakteristickými rozměry v rozmezí od 0,5 mm do 50 mm. Jde tedy o souhrn malých 

prohlubní na povrchu krytu vozovky. Způsobuje tzv. hysterezní složku složeného tření, která 

je spojována se ztrátou energie, která doprovází deformaci pryže běhounu pneumatiky 

vznikající smýkáním přes výstupky kameniva na povrchu krytu vozovky. 

Pro dobré protismykové vlastnosti je zároveň velmi důležitá schopnost krytu odvádět vodu 

z povrchu. Nahromadí-li se příliš velké množství vody na povrchu vozovky, není pneumatika 

schopna takto velké množství vody vytlačit. Pneumatika tím pádem nedosedá celou svojí 

plochou na vozovku, čímž se rapidně snižuje protismyková vlastnost. V krajním případě 

může dojít k úplné ztrátě kontaktu kola s vozovkou. Velké množství vody se může 

nahromadit pod běhounem a následně dojde k vzniku tzv. aquaplaningu. 

Při ztrátě makrotextury se povrch stává uzavřený a hladký, což má negativní vliv na 

protismykové vlastnosti vozovky. Zvýšená míra nebezpečí vzniku smyku při brzdění nebo 

náhlé změně směru jízdy vozidla vzniká na vlhké vozovce při středních a vyšších 

rychlostech. Příčin vzniku ztráty makrotextury může být několik. Těmi nejčastějšími jsou 

nevhodná skladba asfaltové směsi nebo nadměrné použití asfaltového pojiva. Dále je ztráta 

makrotextury velmi častou poruchou při vysprávkách tryskovou metodou (Obrázek1). 

 

Obrázek 4: Vysprávka komunikace [3] 

1.7 Měření makrotextury  

Měření makrotextury se řídí ČSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních 

komunikací a letištních ploch – Zkušební metody- Část1: Měření hloubky makrotextury 

povrchu vozovky odměrnou metodou.  

Provedení zkoušky vyžaduje použití stejného homogenního materiálu v pytlíčcích o známem 

objemu. Materiál používaný při zkoušce je ve formě plných skleněných kuliček, které mají 

předepsanou zrnitost. Zrnitost kuliček musí být taková, aby minimálně 90% jejich hmotnosti 
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propadlo sítem 0,25 mm a zbytek zůstal zadržen na sítě 0,18 mm. V ČR se používá materiál 

vysušený do ustálené hmotnosti při 105 °C. Materiál je vhodný zvážit a naplnit do pytlíčků již 

v laboratoři, kde máme k dispozici laboratorní váhy a lepší podmínky oproti terénu. Mezi 

další pomůcky patří kartáč na očištění povrchu, plochý kruhový nástroj na rozprostření 

materiálu a pravítko na změření vyplněné plochy.  

Před začátkem zkoušky je potřeba si rozmyslet, v které části vozovky se bude měření 

provádět. Část vozovky, kterou vybereme na měření musí být suchá, homogenní a bez 

větších známek vykazování trhlin. Vybraný povrch je nutné očistit drátěným kartáčem 

a následně pomocí měkkého štětinového kartáče, vymést vzniklá uvolněná zrna. Nyní již na 

očištěný povrch se nasype materiál o známém objemu. Pomocí kruhového nástroje se 

materiál rovnoměrně rozprostírá do plochy kruhového tvaru, dokud se prohlubně v povrchu 

nezaplní do roviny s vrcholky kameniva. Když je materiál rozprostřen rovnoměrně do 

kruhového tvaru, tak se pomocí měřítka změří průměr kruhové plochy a to tak, že na čtyřech 

různých místech. Na daném typu zkoušeného povrchu vozovky musí vykonat stejný 

pracovník nejméně čtyři měření, která jsou od sebe náhodně vzdálena. Výsledkem střední 

hloubky makrotextury je aritmetický průměr těchto hodnot. 

Klasifikační stupeň MTD 

1 ≥ 0,75 

2 0,74 až 0,60 

3 0,59 až 0,50 

4 0,49 až 0,38 

5 ≤ 0,37 

Tabulka 1: Klasifikační stupnice pro odměrnou metodu 

     
  

   
 

 kde: 

 MTD   je střední hloubka textury (mm);   

 V  objem materiálu (mm3); 

 D  aritmetický průměr změřených průměrů kruhové plochy (mm). 
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Obrázek 5: Měření makrotextury [4] 

1.8 Mikrotexura 

Pojem mikrotextura nám vyjadřuje odchylku povrchu vozovky od ideálně rovného povrchu 

s charakteristickými rozměry, které jsou menší než 0,5 mm. Jde tedy o souhrn nepatrných 

nerovností (výstupky a prohlubně) na jednotlivých zrnech kameniva. Mikrotextura je dána 

velikostí a tvarem jednotlivých výstupků. Tvar a velikost těchto nerovností závisí na 

charakteru minerálních částic. Nerovnost na povrchu jednotlivých zrn kameniva, které jsou 

velikosti desetin milimetru (0,1 až 0,5 mm) představují tzv. hrubou mikrotexturu. Naopak 

jemné mikroskopické nerovnosti krystalových ploch jednotlivých materiálů skládajících zrna 

kameniva tvoří tzv. jemnou mikrotexturu. 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění mikrotextury a makrotextury [5] 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění ztráty mikrotextury a makrotextury [5] 
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2 Poruchy vozovek 

Na vývoj protismykových vlastností vozovek má zásadní vliv její namáhání a užívání. 

Vozovky vykazují špatné vlastnosti převážně v místech s pravidelným brzděním, ve stoupání 

nebo ve směrových obloucích. Nedostatečně kvalitní povrchové vlastnosti vozovek se 

mohou projevit především za mokra. Jakýkoliv mokrý povrch totiž snižuje protismykové 

vlastnosti vozovky. Pokud je například ve vyjeté koleji na vozovce vysoké množství vody 

může pneumatika ztratit kontakt s povrchem vozovky, což vede ke vzniku aquaplaningu. 

Vyjeté koleje vznikají zejména díky jízdě a namáhání nákladními vozidly, kde je poté 

asfaltová směs vytlačována mimo jízdní stopu. Koleje vznikají hlavně v místech pomalé 

a zastavující dopravy. Výskyt vyjetých kolejí představuje vysokou míru nebezpečí zejména 

na dálnicích a rychlostních silnicích. Ve vyjetých kolejích se za mokrého počasí vytvoří vodní 

film, který při vysoké rychlosti snižuje adhezní sílu v interakci pneumatika - povrch vozovky. 

Hlavní příčinou vzniku bývá nedostatečná odolnost asfaltových vrstev proti trvalým 

deformacím, což může být způsobeno například nevhodně zvoleným typem kameniva, 

vysokým dopravním zatížením nebo vysokým obsahem asfaltu. 

2.1 Trhliny na pozemních komunikacích 

Na pozemních komunikacích se vlivem klimatických změn či špatným technologickým 

postupem velmi často vyskytují trhliny různého tvaru a druhu. Tyto trhliny jsou na vozovkách 

nežádoucí a to jednak z důvodu snižování trvanlivosti obrusné vrstvy ale také z důvodu 

snižování protismykových vlastností. Pokud se těmto poruchám nebude věnovat včasná 

pozornost, může se z obyčejné trhliny zanedlouho častým namáháním stát výtluk, který 

může zapříčinit i dopravní nehodu. 

2.2 Rozdělení trhlin podle příčiny 

2.2.1 Mrazové trhliny 

Vznikají při prudkém poklesu teploty asfaltové směsi nebo také při poklesu  pod  - 20°C. Na 

povrchu se vytvoří příčná smršťovací trhlina, která následně oslabí asfaltové vrstvy. Trhlina 

postupným střídáním teplot proniká více do hloubky obrusné vrstvy. Jakmile se trhlina 

vzájemně spojí s obrusnou a ložní vrstvou, tak dojde k narušení těchto vrstev.   

Vývoj porušení příčnou trhlinou: 

 úzká trhlina nepostihující celou šířku vozovky 

 úzká trhlina přes celou šířku vozovky 

 větvení trhliny nebo vytváření přidružených trhlinek 

 prohlubování a vznik široké trhliny s olamováním hran 
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2.2.2 Mozaikové trhliny 

Pokud nejsou asfaltové vrstvy vzájemně propojeny, dochází při sebemenším zatížení 

k mnohem většímu namáhání. Při častém zatěžování nespojených vrstev,dochází v nejvíce 

namáhaném místě (obrusná vrstva) k narušení soudržnosti. Narušení dá podnět k vzniku 

trhliny, která se postupně zvětšuje a stoupá vrstvou na povrch vozovky. Ze začátku se trhliny 

šíří souběžně se směrem pohybu vozidel, prodlužují se a větví. Po nějakém čase se 

jednotlivé trhliny spojují a tím začínají vznikat mozaikové trhliny. Nepravidelnými trhlinami 

proniká do spodních vrstev voda, která je vlivem tlaku od zatížení rychle vytlačována zpět na 

povrch, čímž dochází k postupné erozi vrstvy. Trhliny se rychle rozšiřují a vrstva se postupně 

v oblasti hran snižuje. Tento jev je hlavní příčinou tvorby 

výtluků. [6] 

Vývoj mozaikových trhlin: 

 vznik krátké trhlinky 

 nepravidelná podélná úzká spára 

 vznikají rozvětvené trhliny 

 spojovaní trhlin v síť trhlin 

 zvětšování sítě trhlin 

 tvorba výtluků 

 

2.2.3 Únavové trhliny 

Při zatížení asfaltové vozovky vznikají tahová napětí na spodní straně asfaltových 

konstrukčních vrstev. Jestliže opakovaná zatížení vyvolávají napětí, která jsou větší než 

pevnost asfaltové směsi v tahu, dochází k narušení spojení mezi zrny a vzniku mikrotrhlin, 

které se následně spojují v příčné nebo podélné trhliny postupně pronikající směrem 

k povrchu vozovky. Dosáhne-li trhlina povrchu vozovky, dostává se voda do podloží, jehož 

únosnost se zvýšeným obsahem vody sníží. Dochází k dalšímu zvýšenému namáhání 

trhlinou oslabeného průřezu a zvýšenému namáhání podloží. Trhliny se šíří a spojují v síť 

méně hustou než u mozaikových trhlin. [6] 

Vývoj únavových trhlin: 

 příčná nebo podélná trhlina v jízdní stopě 

 rozšiřování trhliny 

 síťové trhliny 

 prolomení vozovky 

 podélný hrbol 

Obrázek 8: Mozaikové trhliny 



ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě,                      Bc. Jiří Henych                                                                         

                Horská 3, 128 03 Praha 2       Měření adhezních vlastností vozovek

 

21 

 

2.3 Rozdělení trhlin podle druhu 

Trhliny se podle druhu dělí do dvou základních kategorií: 

 Příčná trhlina 

 Podélná trhlina 

2.3.1 Trhlina příčná úzká 

Trhlina se šíří napříč vozovkou pod různým úhlem 

křížení s osou komunikace. Za sucha se trhlina na 

vozovce stává špatně rozpoznatelná, naopak za 

vlhkého počasí je trhlina dobře patrná. Šířka trhliny 

nepřekročuje 5 mm.  

Příčiny vzniku: 

 únava vrstev krytu při opakovaném 

zatěžování dopravou 

 nízká odolnost asfaltové směsi vůči tahovým napětím při náhlém poklesu teploty 

 špatné technologické provedení vedlo k nedokonalému spojení mezi jednotlivými 

vrstvami 

 zeslabení profilu asfaltových vrstev 

2.3.2 Trhlina příčná široká 

Trhlina se šíří napříč vozovkou pod různým úhlem křížení s osou komunikace. Je zřetelná 

bez ohledu na aktuální stav počasí. Šířka trhliny je oproti úzké trhlině větší než 5 mm. 

Příčiny vzniku: 

 únava vrstev krytu při opakovaném zatěžování 

dopravou 

 nízká odolnost asfaltové směsi vůči tahovým 

napětím při náhlém poklesu teploty 

 nevěnovaná pozornost již vzniklým trhlinám 

 

2.3.3 Trhlina příčná rozvětvená 

Trhlina se šíří napříč vozovkou pod různým úhlem křížení s osou komunikace doplněné o 

připojené trhliny a začínajícími výtluky. 

 

Obrázek 10: Trhlina příčná široká [6] 

Obrázek 9: Trhlina příčná úzká 
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Příčiny vzniku: 

 únava vrstev krytu při opakovaném zatěžování 

dopravou 

 neošetřené vzniky trhlin tj. trhlin příčných 

úzkých a příčných širokých 

 nedostatečné zhutnění podkladních vrstev 

 

2.3.4 Trhlina podélná úzká 

Trhlina se šíří po vozovce hlavně rovnoběžně s osou komunikace. Za sucha je trhlina na 

vozovce špatně rozpoznatelná, naopak za vlhkého počasí je trhlina dobře patrná. Šířka 

trhliny nepřekročuje 5 mm. 

Příčiny vzniku: 

 špatná únosnost podloží 

 vysoké namáhání vozovky 

 porušení konstrukční vrstvy pod obrusnou 

vrstvou 

 špatné technologické provedení vedlo 

k nedokonalému spojení mezi jednotlivými 

vrstvami 

2.3.5 Trhlina podélná široká 

Trhlina se šíří po vozovce hlavně rovnoběžně s osou komunikace.Je zřetelná bez ohledu na 

aktuální stav počasí. Šířka trhliny je oproti úzké trhlině větší než 5 mm. 

Příčiny vzniku: 

 špatná únosnost podloží 

 vysoké namáhání vozovky 

 špatné technologické provedení vedlo 

k nedokonalému spojení mezi jednotlivými 

vrstvami 

 porušení konstrukční vrstvy pod obrusnou 

vrstvou 

 nevěnovaná pozornost již vzniklým úzkým 

trhlinám 

Obrázek 11: Trhlina rozvětvená [6] 

Obrázek 12: Trhlina podélná úzká 

Obrázek 13: Trhlina podélná široká 
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2.3.6 Trhlina podélná rozvětvená 

Trhlina se šíří po vozovce hlavně rovnoběžně s osou komunikace doplněné o připojené 

trhliny a začínajícími výtluky. 

Příčiny vzniku: 

 špatná únosnost podloží 

 vysoké namáhání vozovky 

 špatné technologické provedení vedlo 

k nedokonalému spojení mezi jednotlivými 

vrstvami 

 porušení konstrukční vrstvy pod obrusnou 

vrstvou 

 nevěnovaná pozornost již vzniklým širokým trhlinám 

3 Obnova protismykových vlastností 

Na stav vozovky má podstatný vliv výše jejího namáhání a to je převážně v místech 

s pravidelným brzděním, ve směrových obloucích nebo ve stoupání. Vlastnosti vozovky, 

které jsou vlivem klimatickým změn na každém úseku komunikace rozdílné, zásadně 

ovlivňují nehodovost. Řidiči většinou nepřizpůsobují rychlost vozidla aktuálnímu stavu 

vozovky a mnohdy i zbytečně hazardují na komunikaci, která je např. mokrá (snížené 

přilnavost) nebo vykazuje špatný stav. To má za následek zvýšení nehodovosti někdy i se 

smrtelným koncem. 

Pro nehodové úseky na pozemních komunikacích, na kterých je vysoké procento nehod 

způsobené vlivem usmýknutí vozidla nebo zde vozovka vykazuje špatné protismykové 

vlastnosti, je zapotřebí, aby došlo v co možná nejkratším časovém období k napravení těchto 

vlastností. Je zapotřebí čím dál tím více klást důraz na kvalitní pokládku asfaltových směsí. 

V dnešní době však není na prvním místě důležitá kvalita, ale cenová dostupnost 

jednotlivých materiálů. 

3.1 Drážkování 

Na komunikaci při přechodu z přímého úseku do směrového oblouku je v jednom místě 

nulový příčný sklon. Tato situace nastává při přechodu ze středového sklonu na sklon 

jednostranný. Na takovýchto místech komunikace se používá tzv. drážkování. Metoda 

vychází z principu řezání diamantovým kotoučem do vozovky. Drážky ve vozovce snižují 

nebezpečí náhlého poklesu protismykových vlastností a při větším množství srážek také 

zamezují vzniku aquaplaningu. Drážky mohou být příčné, šikmé nebo podélné. Mezi hlavní 

Obrázek 14: Trhlina podélná rozvětvená 
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nevýhody zejména u drážek příčných je jejich vysoká míra hlučnosti. Nejvíce se drážkování 

používá na místech, kde je potřeba rychle odvádět vodu z povrchu vozovky a udržet ji tak co 

možná nejsušší. Drážkovaný povrch schne až deset krát rychleji než povrch bez drážek. 

Mezi taková místa patří dálnice, rychlostní komunikace a letištní plochy (runway). 

 

Obrázek 15: Povrch vozovky s drážkami a bez drážek [7] 

3.2 Emulzní kalové vrstvy 

Emulzní kalové vrstvy se dají rozdělit do dvou kategorií: 

 emulzní mikrokoberec 

 emulzní kalový zákryt 

 

3.2.1 Emulzní mikrokoberec 

Mikrokoberce za studena jsou převážně využívány na opravy, prodloužení životnosti 

a údržbu vozovky. Jsou aplikovány hlavně na taková místa komunikace, které vykazují: 

 korozi povrchu 

 snížení protismykových vlastností 

 jemné nepravidelné trhliny 

 vysokou hlučnost 

 plastické deformace v příčném směru 

Mikrokoberec vytváří na povrchu vozovky tenkou souvislou vrstvu v celkové tloušťce           

10 -20 mm, sloužící k ochraně proti pronikání vody a zlepšení vlastností obrusné vrstvy.Po 

aplikaci mikrokoberce se sníží hlučnost a zvýší protismykové vlastnosti. Při aplikaci je dobré 

mít na paměti, že mikrokoberec nezvyšuje únosnost vozovky. Mikrokoberec je vhodný 

používat na silně zatížených komunikacích s TDZ S, I – VI a zároveň za podmínky, že 

podélné nerovnosti měřené latí o délce 4m a příčné nerovnosti měřené latí o délce 

2 m nejsou u TDZ S,I – III větší než 8 mm, v případě TDZ IV větší než 10 mm. Při pokládce 
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je potřeba kontrolovat teplotu vzduchu. Mikrokoberec totiž nelze pokládat za každého počasí. 

Teplota podkladu před pokládkou nesmí za posledních 24 hodin klesnout pod +5°C 

a v momentě pokládky nesmí teplota klesnout pod +10°C. Pokládka mikrokoberce probíhá 

za uzavřené komunikace v daném směru. Po zatuhnutí směsi lze komunikaci opět obnovit. 

Doba, kdy je komunikace uzavřená je maximálně 60 minut, obvykle je to však doba 

v rozmezí 20 - 40 minut. 

 

Obrázek 16: Mikrokoberec [8] 

3.2.2 Emulzní kalový zákryt 

Emulzní kalový zákryt je převážně používán na opravy, prodloužení životnosti a údržbu 

vozovky. Je aplikován hlavně na taková místa komunikace, které vykazují: 

 korozi povrchu 

 zvýšený otěr 

 snížení protismykových vlastností 

 jemné nepravidelné trhliny 

Tato úprava nezvyšuje únosnost a protismykové vlastnosti zlepšuje jen ve zvláštních 

případech. Emulzní kalové zákryty se provádějí u TDZ III - VI. To je hlavní rozdíl mezi 

emulzním kalovým zákrytem a emulzním mikrokobercem pokládaným za studena, který se 

používá u více zatížených komunikací. Emulzní kalové zákryty lze používat na vozovkách 

s TDZ III – VI, v případě že podélné nerovnosti měření latí o délce 4 m nejsou vetší než 

8 mm a příčné nerovnosti měřené latí o délce 2 m nejsou větší jak 6 mm. 

3.3 Bezpečnostní protismykové úpravy (BPÚ) 

Jak již ze samotného názvu plyne, BPÚ zlepšují protismykové vlastnosti vozovek a to hlavně 

díky kvalitní technologii a kvalitním materiálům s vysokým součinitelem tření.Pro výběr úseku 

komunikace, na které chceme provést BPÚ je důležité si zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny 

dopravních nehod. Je tedy nezbytné se spojit s Policií ČR a zjistit nehodovost na daném 

úseku komunikace a zároveň zjistit protismykové vlastnosti. Ty se dají získat ze společnosti 
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ŘSD ČR odbor silniční databanka Ostrava, pokud však na komunikaci nebylo prozatím 

provedeno měření protismykových vlastností, je možné toto měření provést a poté 

z naměřených hodnot vycházet.   

Komunikace, na které se nanáší směs zlepšující protismykové vlastnosti je z velké části 

menších rozsahů. Z tohoto důvodu se preferuje pokládka ručně. Povrch, který byl vybrán pro 

BPÚ musí být starší než 14 dní. Zároveň musí být proveden průzkum, zda jsou konstrukční 

vrstvy dostatečně únosné a nevyskytují se na komunikaci trhliny. Pokud se směs nanese na 

komunikaci s trhlinami, na funkci to sice mít zásadní vliv nebude, ale výrazně se sníží 

životnost. Před pokládkou musí být povrch očištěn od uvolněných zrn, olejových skvrn 

a dalších podobných nečistot, které mohou snižovat přilnavost nanesené vrstvy k podkladu. 

Inženýrské sítě (kanalizační a vodovodní vpusti) musí být zakryty, aby vlivem pokládky 

nedošlo k jejich poškození. Po odstranění všech nečistot se na povrch nanese pojivo, které 

se pomocí pryžové stěrky nebo válečku na barvu rozprostře. Na rozprostřené pojivo se poté 

okamžitě nanáší zdrsňující materiál a to ručně pomocí lopaty. Pojivo nesmí na komunikaci 

zbytečně vysychat, proto je zapotřebí úsek rozdělit na několik etap a pracovat postupně. 

Kdyby se pojivo naneslo na celý úsek komunikace naráz a kamenivo by se nestihlo 

rozprostřít v daném časovém intervalu, mohlo by dojít k nedostatečnému spojení pojiva 

s kamenivem. To by mělo za následek jednak zkrácení životnosti a jednak by povrch neplnil 

svojí funkci.  

 

Obrázek 17: Rozprostírání pojiva [9] 
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Obrázek 18: Pokládka zdrsňujícího materiálu [9] 

Základní a zároveň největší výhodou BPÚ je zkrácení brzdné dráhy vozidel. Další výhodou, 

i když ne tak velkou, je barevné provedení, které řidiče upozorňuje na určitý druh nebezpečí. 

BPÚ se s ostatními povrchy odlišuje pomocí různých barevných variant např. zelená 

a červená.  

Bezpečnostní protismykové úpravy přináší: 

 zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

 zlepšení celkové estetiky 

 zklidnění dopravy 

BPÚ se může vyskytovat: 

 ve směrovém oblouku s poloměrem  250 m 

 v místech se špatnými rozhledovými podmínkami 

 pásy pro autobusy a tramvaje 

 pásy pro cyklisty aj. 

Třída dopravního 
zatížení 

TNVK 
Životnost 

BPÚ 

S > 7 500 min. 5 let 

I 3 501 - 7 500 min. 8let 

II - VI < 3 500 > 8 let 

TNVK je průměrná denní intenzita TNV pro všechny 
jízdní pruhy v návrhovém období. 

Tabulka 2: Životnost BPÚ 

Délka BPÚ se na přímém úseku komunikace  řídí od nejvyšší dovolené rychlosti. V případě 

směrového oblouku se musí konkrétní situace posoudit individuálně. To je dáno tím, že 

každý směrový oblouk disponuje jinými parametry. Je však potřeba aby byly splněny 



ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě,                      Bc. Jiří Henych                                                                         

                Horská 3, 128 03 Praha 2       Měření adhezních vlastností vozovek

 

28 

 

podmínky, které jsou uvedené níže v tabulce. Tyto podmínky platí pro přímé i směrové 

vedení.  

Nejvyšší 
dovolená 

rychlost daná 
místní úpravou 

Minimální délka BPÚ 
nutná pro zastavení před 

potenciálním místem 
vzniku dopravních nehod 

Minimální délka BPÚ před 
potenciálním místem vzniku 

dopravních nehod ve směrovém 
oblouku nebo klesání 

50 km/h 30 m 10 m 

60 km/h 35 m 15 m 

70 km/h 40 m 20 m 

80 km/h 45 m 25 m 

90 km/h 55 m 35 m 

Tabulka 3: Minimální délka BPÚ 

Systémy, které se zabývají bezpečně protismykovými úpravami povrchů vozovek,jsou např. 

Rocbinda, Rapidstop, Coldgrip, Gripfibre nebo Viaphone. 

3.3.1 Rocbinda 

Rocbinda je systém společnosti Jobling Purser sídlící ve Velké Británii a u nás patří 

k nejznámějším představitelům bezpečnostních protismykových úprav. V České republice byl 

systém poprvé použit v roce 2004. V dnešní době tento barevný povrch můžeme vidět 

v řadách měst a to nejčastěji před přechody pro chodce dále také ve vyhrazeném jízdním 

pruhu pro cyklisty, při příjezdu ke kruhovým objezdům nebo při vjezdu do tunelu, 

u komunikací s častým výskytem dětí (školy, dětské hřiště). Rocbinda se však nepoužívá jen 

na nebezpečné úseky našich silnic, je vhodný i do parků, na schody, mosty či lávky. 

Uplatnění najde všude tam, kde je potřeba zlepšit povrch. Základními funkcemi je zkrácení 

brzdné dráhy vozidel a optické zvýraznění nebezpečných úseků. Díky těmto vlastnostem 

přispívá ke snížení počtu dopravních nehod, zlepšení estetiky veřejného prostoru a zklidnění 

dopravy. Díky použitým materiálům poskytuje vysoké hodnoty součinitele tření a z toho 

důvodu je schopna odolávat dopravnímu zatížení a udržovat své protismykové vlastnosti po 

celou dobu své životnosti. Mezi výhody použití tohoto systému je optické zvýraznění 

nebezpečného úseku, fyzicko-psychologické působení na řidiče a zkrácení brzdné dráhy za 

mokra až o 30 %.  
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Obrázek 19: Brzdná dráha za mokra 

V roce 2005 ve městě Lanžhot v okrese Břeclav byla před Masarykovou základní školou 

aplikována bezpečnostní úprava vozovky. Rocbinda byla položena před přechodem pro 

chodce, který se nachází jihozápadně od školy. Před a po aplikaci Rocbindy byly změřeny 

protismykové vlastnosti vozovek, pomocí zařízení TRT, které jsou k nahlédnutí níže. Z grafů 

je patrné, že se protismykové vlastnosti po aplikaci systému Rocbinda výrazně zlepšili. 

 

Obrázek 20: Pár dní po pokládce 
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Obrázek 21: Měření na původním povrchu pomocí TRT 

 

 

Obrázek 22: Měření na povrchu Rocbinda zařízením TRT 
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4 Měření pro zjištění protismykových vlastností vozovky 

V této práci jsem se zaměřil na měření protismykových vlastností pomocí třech zařízení. 

Jedná se o kyvadlo, TRT a Grip Tester. 

4.1 Zkouška kyvadlem 

Zkouška kyvadlem vychází z normy ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek 

pozemních komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – část 4: Metoda pro měření 

protismykových vlastností povrchu – Zkouška kyvadlem.  

Účelem zkoušky je zjištění mikrotextury povrchu pozemních komunikací a jejich 

protismykových vlastností pomocí kyvadla. Zařízení kyvadla je na konci zakončeno třecí 

patkou ze standardní pryže. Zkouška probíhá na principu zjištění hodnoty PTV ze ztráty 

kinetické energie vlivem tření patky kyvadla na stanovené dráze zkoušeného povrchu.  

4.1.1 Postup zkoušky 

Před začátkem zkoušky je potřeba si připravit pomůcky, které jsou nezbytné pro správné 

provedení zkoušky.  

 Čistá voda v lahvi, která slouží k navlhčení povrchu a pryžové patky 

 Elektrický teploměr s povrchovou sondou s přesností      

 Pevný nekovový ruční kartáč na očištění povrchu 

 Měřítko pro nastavení délky prokluzu 

 Kyvadlo pro samotné měření 

Při měření musí být dodržena základní pravidla a metodiky, bez kterých by bylo měření 

pokládáno za chybné. 

 Zkoušený povrch musí být očištěn kartáčem a omyt vodou, pokud však není 

podstatou zkoušky měření znečištěného povrchu 

 Rameno kyvadla umístěné na zkušební povrch musí mít takovou polohu, že při 

měření se kyvadlo musí kývat ve směru jízdy vozidla 

 Zkouška se provádí na nejvíce zatížené části povrchu, jako je např. jízdní stopa 

 Zkouška se provádí alespoň na třech místech, která od sebe nejsou vzdálena více 

jak 400 mm, aby bylo možné získat průměrnou hodnotu z daného místa 

Pomocí teploměru se zjistí a do formuláře následně zapíší tyto teploty: 

 Teplota vzduchu v místě měření 

 Teplota pryže patky 

 Teplota vody použitá pro zkoušku 

 Teplota povrchu vozovky před a po zkoušce 



ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě,                      Bc. Jiří Henych                                                                         

                Horská 3, 128 03 Praha 2       Měření adhezních vlastností vozovek

 

32 

 

Kyvadlo se na místo určení převáží/přenáší v takovém stavu a poloze, aby nedošlo k jeho 

poškození. Před začátkem měření se zrakem zkontroluje, zda je zařízení správně sestavené. 

Poté se postaví na místo, kde se bude měření provádět a rameno kyvadla se nechá volně 

kývat, aby se zjistilo, zda není zařízení mechanicky poškozeno. Místo měření musí splňovat 

základní podmínky, které jsou uvedeny výše. 

Kyvadlo, umístěné v jízdní stopě komunikace, pomocí stavěcích šroubů vycentrujeme do 

roviny. Při umisťování zařízení do roviny otáčíme současně levým a pravým šroubem podle 

potřeby a to buďto proti anebo po směru hodinových ručiček. Zároveň sledujeme bublinku, 

která se na libele dala do pohybu. Pokud se bublinka přiblížila na okraj kružnice vyobrazené 

na libele, přestaneme otáčet krajními šrouby a uchopíme středový, třetí šroub, kterým 

bublinku umístíme do středu kružnice. S takto připraveným zařízením se již nesmí hýbat, 

pokud by se během měření do zařízení neúmyslně strčilo, měření je prohlášeno za chybné. 

V tomto případě se zařízení musí znovu pomocí stavěcích šroubů umístit do roviny. 

Po umístění zařízení do roviny je potřeba nastavit délku ramena kyvadla. K nastavení je 

potřeba měřítko, podle kterého se nastavuje požadovaná délka prokluzu           . Na 

měřítku je vyznačena délka prokluzu a pomocí šroubu, který reguluje svislý posuv, se 

rameno zdvihá nebo spouští dolů. Pokud je délka ramene nastavena, můžeme přikročit 

k samotnému měření. Povrch, který bude vystaven pryžové patce, se pomocí kartáče očistí, 

dle základních podmínek uvedených výše. Měřená část vozovky a pryžová patka musí být 

před každým měřením vždy řádně navlhčeny. Dostatečné množství vody na vozovce vytvoří 

souvislý film, který je žádoucí pro správné provedení zkoušky.  

Rameno se umístí do uvolňovacího mechanismu na kyvadle a ručička, která ukazuje 

naměřenou hodnotu, se umístí do polohy kolmo s povrchem měřené vozovky. Rameno 

kyvadla se pomocí uvolňovacího mechanismu uvede do pohybu, tím proběhne, prokmit 

a zároveň posune ručičku na jednotkovou stupnici. Tady je nanejvýš důležité, aby se rameno 

kyvadla, při zpětném pohybu dolů zachytilo a zabránilo se tření patky s povrchem vozovky. 

Z jednotkové stupnice se pomocí ručičky zjistí naměřená hodnota a následně se zapíše do 

formuláře. Tento postup se opakuje pětkrát po sobě, povrch vozovky a pryž patky je před 

každým uvolněním ramene nutné řádně navlhčit. Pokud se prvních pět naměřených hodnot 

od sebe liší o více jak 3 jednotky, postup je nutné zopakovat, dokud nejsou tři po sobě jdoucí 

hodnoty konstantní. Tato hodnota se poté zaznamená. Při zjišťování hodnoty z jednotkové 

stupnice je zapotřebí mít oči stále ve stejné poloze, aby nedošlo k chybnému zjištění hodnot. 

Po ukončení zkoušky se zkontroluje, zda není zařízení poškozeno a zda je stále ve 

vodorovné poloze. 
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4.1.2 Vyhodnocení zkoušky 

Hodnota PTV se vypočítá jako průměr pěti kyvů dle následující rovnice: 

       
 

 
    

 

 
                 

 

   

 

 kde:  

        jsou jednotlivé hodnoty pro každý kyv; 

    počet měření; 

     je konstantní hodnota dosažená během měření při nesplnění  

   podmínky     

Hodnota PTV se opraví podle teploty navlhčeného povrchu použitím nejbližší hodnoty. 

Naměřená hodnota teploty třecí patky je průměr teplot navlhčené třecí patky před a po 

provedení zkoušky. 

         je opravená hodnoty PTV 

Naměřená hodnota [°C] Oprava naměřené hodnoty 

40 až 36 +3 

35 až 30 +2 

29 až 23 +1 

22 až 19 0 

18 až 16 -1 

15 až 11 -2 

10 až 8 -3 

7 až 5 -4 

Tabulka 4: Opravy hodnot PTV v závislosti na teplotě měřeného povrchu 

Níže jsou uvedené dvě tabulky, které jsou důležité pro měření protismykových vlastností 

vozovek. První z uvedených tabulek slouží k hodnocení naměřených hodnot kyvadlem 

a následně do zařazení pomocí klasifikačního stupně.Pokud se měří komunikace 

s dovolenou rychlostí 50 km/h a nižší je možné použít také tuto tabulku. Druhá tabulka slouží 

také pro hodnocení protismykových vlastností a stejně jako předchozí tabulka do zařazení 

pomocí klasifikační stupnice. Každý klasifikační stupeň má svoji přesnou definici a je dán 

intervalem hodnot. Naměřená hodnota se tedy pouze zařadí do správného řádku a sloupce. 
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Obrázek 23: Kyvadlo na měření protismykových vlastností 

 

Klasifikační stupeň PTV 

Velmi dobré protismykové vlastnosti 1 ≥ 70 

Dobré protismykové vlastnosti 2 69 - 60 

Vyhovující protismykové vlastnosti 3 59 - 50 

Nevyhovující protismykové vlastnosti 4 49 -40 

Havarijní stav 5 ≤39 

Tabulka 5: Hodnocení součinitele tření povrchu vozovky zjištěné kyvadlem 

 

Měřící rychlost 
km/h 

Klasifikační stupeň 

1 2 3 4 5 

40 Fp ≥ 0,68 0,67 - 0,59 0,58 - 0,50 0,49 - 0,41 Fp ≤ 0,40 

60 Fp ≥ 0,60 0,59 - 0,52 0,51 - 0,44 0,43 - 0,36 Fp ≤ 0,35 

80 Fp ≥ 0,53 0,52 - 0,46 0,45 - 0,39 0,38 - 0,32 Fp ≤ 0,31 

100 Fp ≥ 0,47 0,46 - 0,41 0,40 - 0,35 0,34 - 0,29 Fp ≤ 0,28 

120 Fp ≥ 0,42 0,41 - 0,37 0,36 - 0,32 0,31 - 0,27 Fp ≤ 0,26 

Tabulka 6: Hodnocení protismykových vlastností TRT a Grip Testrem 
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Klasifikační stupeň 1 2 3 4 5 

Požadavek na zvýšené 

PVV      

D, R, Silnice, MK 
      

 

Přejímka povrchu po uvedení vozovky do provozu 

 

Posouzení povrchu na konci záruční doby 

 

Plán souboru opatření pro zvýšení protismykových 

vlastností povrchu vozovky 

 

Provedení souboru opatření pro zvýšení 

protismykových vlastností povrchu vozovky 

Tabulka 7: Požadovaná klasifikace hodnocení protismykových vlastností vozovek 

4.2 TRT 

Zařízení TRT (Tatra Runway Tester) bylo navrženo a vyvinuto v České republice. Původně 

bylo osazeno na voze Tatra 613-3 TRT (odtud název), ale s ukončením životnosti tohoto 

vozidla se zařízení přemístilo do vozu Ford Transit, v kterém se provádí měření i dnes.  

Zařízení slouží k měření adhezních vlastností povrchů silnic, dálnic a letištních ploch. TRT je 

od roku 2005 v České republice vedeno jako referenční zařízení pro nová měřící řešení. 

Měření protismykových vlastností pomocí zařízení TRT se stanovuje na mokrých vozovkách 

součinitelem podélného tření LFCT. Zkratka LFC je složena ze tří anglických slov 

longitudinal fiction coefficient, což v překladu znamená součinitel podélného tření. Písmeno 

T ve zkratce LFCT značí, že se jedná o měření, které se provádí zařízením TRT. Tento 

součinitel je poměr mezi vodorovnou a svislou silou brzděného měřícího kola. Hodnota, 

kterou LFC uvádí je s přesností na dvě desetinná místa.  

Zařízení TRT se využívá pro: 

 měření pro přejímku nové obrusné vrstvy 

 měření pro výzkumné účely 

 porovnání mezi různými druhy zařízeními 

 měření protismykových vlastností na sledovaném úseku komunikace 

Veškeré měřící zařízení se nachází uvnitř vozidla, které je speciálně upraveno pro měření 

protismykových vlastností. Zařízení umožňuje simulaci a zjištění různých stavů brzdění. 

Poměr skluzu se používá 25 % a přítlak na měřící kolo je konstantní. Síla, která působí na 
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měřící kolo je nastavitelná od 500 N do 1 400 N, nejčastěji se však používá síla 1 000 N. 

Rychlost měření je potřeba udržovat konstantní a to v rozmezí od 40 km/h do140 km/h 

s přesností ± 2 km/h. Rychlost jízdy vozidla je odvozena od samotného měření, podle 

kterého se rychlost volí. Měřící pneumatika, která je nedílnou součástí zařízení a hlavní 

prvek při měření se používá s rozměry 4,00“ až 8,00“.Pneumatika se musí skladovat 

v suchém prostředí bez slunečního světla, aby nedošlo k jejímu poškození. Před každým 

začátkem nové zkoušky musí být pneumatika zkontrolována, zda nevykazuje známky 

poškození nebo opotřebení. Jestliže se prokáže, že pneumatika nevyhovuje zkoušce, tak se 

musí okamžitě vyměnit. Před začátkem měření se musí pneumatika na vozovce patřičně 

zahřát a to obvykle na délce 500 m. Pod kolo je během jízdy postupně dávkováno určité 

množství vody, které vytvoří na vozovce vodní film o celkové tloušťce 0,5 mm. Množství 

vody, které se dávkuje pod měřící pneumatiku je závislé na aktuální jízdní rychlosti vozidla. 

Voda, která se pod kolo dodává pomocí speciální trubice, která musí být přiměřeně čistá 

a nesmí obsahovat žádné chemikálie. Voda se uschovává v nádrži, která je umístěná ve 

vozidle.  

Zaznamenávané hodnoty: 

 průměrná rychlost 

 ujetá vzdálenost 

 vodorovná tažná síla 

 průtok vody 

Podmínky použití TRT 

Teplota vzduchu > 4 °C 

Teplota vozovky 5 až 50 °C (sezona duben až listopad) 

Stav vozovky bez znečištění 

Metoda konstantní poměr skluzu 25 % 

Měřící rychlost 40 km/h až 140 km/h 

Stopa kola levá jízdní stopa 

Délka dílčího úseku volitelná, nejčastěji však 20 m 

Teoretická tloušťka vodního filmu 0,5 mm 

Statická svislá síla 1 000 N 

Měřící kolo hladká pneumatika ASTM 

Tabulka 8: Standardní zkušební podmínky 
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Obrázek 24: TRT vozidlo [10]                  Obrázek 25: Detail měřícího kola vozidla TRT [10] 

4.3 Grip Tester 

Grip Tester je zařízení pomocí kterého se měří a zjišťují protismykové vlastnosti 

vozovek.Zařízení bylo vyvinuto společností sídlící ve Velké Británii Findlay Irvine Ltd. 

Zásadní rozdíl mezi měřením TRT a Grip Testrem je v tom, že zařízení které měří 

protismykové vlastností je v případě TRT ve vozidle a u Grip Testru je zařízení taženo za 

vozidlem.  

Stanovení součinitele podélného tření LFCG probíhá za mokra pomocí brzděného měřícího 

kola. Zkratka LFC je složena ze tří anglických slov longitudinal fiction coefficient, což 

v překladu znamená součinitel podélného tření. Písmeno G ve zkratce LFCG značí, že se 

jedná o měření, které se provádí zařízením Grip Testr. Zařízení lze používat na různé druhy 

komunikací, jako jsou např. chodníky, pěší zóny, vodorovné dopravní značení, obrusné 

vrstvy vozovek aj.  

Zařízení Grip Tester se využívá pro: 

 měření pro přejímku nové obrusné vrstvy 

 měření pro výzkumné účely 

 porovnání mezi různými druhy zařízení 

 měření pro přejímku nové obrusné vrstvy 

Jak již bylo řečeno výše, Grip Tester je zařízení, které je taženo za jedoucím vozidlem. Grip 

Tester je sice zapojen za silným tažným vozidlem, ale veškeré ovládání taženého zařízení 

probíhá právě z jedoucího vozidla. Vozidlo je speciálně upraveno tak, aby zařízení mohlo být 

taženo jak v levé či pravé jízdní stopě. Z tohoto důvodu je na vozidle namontována dvě tažná 

zařízení pro měření v levé a pravé jízdní stopě (obrázek 25). Rychlost, kterou řidič při měření 

dosáhne, se odvíjí od potřebného měření. Konstantní rychlost, kterou se provádí měření je 

20, 40, 60, 80 nebo 100 km/h. Vedle řidiče, který v průběhu měření musí udržovat stále 
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konstantní rychlost, sedí operátor, který se stará o Grip Tester, sleduje měření a případně do 

měření zasáhne. Ve vozidle se nachází několik prvků, které jsou pro správný průběh měření 

nezbytné. Mezi prvek, který se nachází v zadní části vozidla, je nádrž s čistou vodou, která 

nesmí obsahovat žádné chemické přísady. Teplota vody by se měla pohybovat od 5 °C do 

25 °C. Dále se ve vozidle nachází dotyková obrazovka, prvky pro měření a monitor, pomocí 

kterého řidič kontroluje, jestli je zařízení stále ve správné jízdní stopě a zda během měření 

není viditelně poškozené. Monitor je totiž napojený na videokameru, která snímá Grip Tester 

v průběhu jízdy. Dotykovou obrazovku používá operátor, kterému se na obrazovce zobrazují 

naměřené údaje. K naměřeným hodnotám zapisuje tzv. poznámky. Pod pojmem poznámky 

si můžeme představit informace,jako je např. název projíždějící křižovatky, začátek a konec 

mostu, odbočka. Prakticky to jsou jakékoliv informace, které ve výsledku usnadní práci 

a zlepší orientaci v naměřených hodnotách. Mezi další věci, které operátor ovlivňuje, je 

množství vody, které se dávkuje pod měřící pneumatiku.Operátor dávkuje určité množství 

vody, závisející na aktuálním počasí a stavu vozovky. Voda pod pneumatikou vytvoří vodní 

film potřebný k měření. Tloušťka vodního filmu je minimálně 0,25 mm pro měření za mokra. 

Pokud je vyžadováno jiné měření může být tloušťka vodního filmu odlišná. 

Samotné zařízení se skládá z přívěsu, na kterém jsou dvě hnací a jedno menší měřící kolo. 

Měřící kolo je mechanicky brzděno pomocí nepohyblivého ozubeného kola a řetězového 

systému. Statické zatížení na měřící kolo je 250 ± 30 N. Každá měřící pneumatika je 

označena svým vlastním referenčním číslem. Pneumatika se musí skladovat v suchém 

prostředí, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud pneumatika vykazuje známky poškození 

nebo je běhoun opotřeben, musí se vyřadit a pro další měření opatřit novou. Měřící 

pneumatika je na rozdíl od hnacích pneumatik bez jakéhokoliv vzorku. Hnací pneumatiky 

nesou tři čtvrtiny hmotnosti celého zařízení a nachází se na hlavní nápravě, která nese 

ozubené kolo. V těsné blízkosti ozubeného kola se nachází bezdotykový snímač vzdálenosti. 

Dva snímače, které měří síly jak svislé tak vodorovné se nachází na čepu nápravy. Všechny 

tyto signály ze snímačů jsou přenášeny do SPU (společné procesorové jednotky), kde se 

signály vyhodnocují. Poté jsou již vyhodnocené signály, tedy hodnoty (LFCG, vzdálenost, 

rychlost) zasílány do zařízení, kde se ukládají a následně se s nimi dál pracuje. Před 

začátkem měření se musí zkontrolovat tlak a opotřebení v měřící pneumatice, množství vody 

a její průtok, stav baterie, všeobecná funkce zařízení. 
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Podmínky použití Grip Testru 

Teplota vzduchu > 4 °C 

Teplota vozovky 5 až 50 °C (sezona duben až listopad) 

Stav vozovky bez znečištění 

Metoda konstantní poměr skluzu 15 % 

Měřící rychlost 5 km/h až 130 km/h 

Jízdní stopa obvykle levá ale záleží na požadavku 

Statická zatížení kola 250 ± 30 N 

Teoretická tloušťka vodního filmu minimálně 0,25 mm 

Délka pro průměrnou hodnotu volitelná 

Měřící kolo hladká pneumatika ASTM 

Tabulka 9: Standardní zkušební podmínky 

 

Obrázek 26: Tažné zařízení 

 

 

Obrázek 27: Grip Tester v průběhu měření [11] 
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Obrázek 28: Popis prvků 

 

Obrázek 29: Grip Testr ve vozidle 
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4.3.1 Micro Grip Tester 

Tento přístroj se používá v případě měření takových ploch jako je chodník, kde je téměř 

nemožné jezdit automobilem po povrchu, z důvodu poškození konstrukce a malých 

šířkových poměrů. Zařízení není zapojeno za žádným vozidlem, ale je pouze posunováno 

ručně. Operátor před sebou tlačí zařízení, které ovládá pomocí displeje s dotykovou 

obrazovkou. Veškerá naměřená data se ukládají do interní paměti přístroje nebo do 

paměťového zařízení USB. Naměřené hodnoty může operátor ihned po dokončení 

zkontrolovat pomocí počítače. Micro Grip Tester je založen na stejném principu jako je větší 

Grip Tester a to i z důvodu, že obě zařízení byla vyvinuta společností Findlay Irvine Ltd ve 

Velké Británii. Ve Francii bylo provedeno srovnání a v závěrečném hodnocení bylo uvedeno, 

že nevýhodou i když ne tak zásadní bylo zjištění, že zařízení obsahuje pouze malý zásobník 

na vodu.  

Výhody Micro Grip Testeru: 

 ovládá pouze jeden člověk 

 integrovaná GPS 

 dotyková obrazovka 

 snadná manipulace a přeprava 

 malá hmotnost 

 

Obrázek 30: Micro Grip Tester [12] 

5 3D skenování - reverzní inženýrství 

Reverzní inženýrství (anglicky reverse engieering) je proces, jehož cílem je odvodit 

z měřeného fyzického objektu 3D digitální model. Jde poměrně o mladý obor, který už našel 

uplatnění v různých zaměřeních. Používá se v automobilovém průmyslu, leteckém průmyslu, 

v architektuře, v lékařství ale i v multimediích. Klasický strojírenský proces vychází z CAD 

modelu a končí výrobní součástkou. Důležité k použití reverzního inženýrství je mít reálnou 
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součástku, kterou chceme převést do CAD systému. Součástka se potom musí pomocí 

vhodně zvolené skenovací technologie digitalizovat. Základním důvodem, proč reverzní 

inženýrství vůbec používat je absence 3D digitálního modelu. Máme k dispozici pouze 

výkresy, 2D CAD model nebo reálnou součástku.  

 

Obrázek 31: Porovnání klasického a reverzního inženýrství 

 

Reverzní inženýrství se skládá ze dvou základních metod: 

 3D skenování - jde o proces, kdy se podrobně a úplně oskenuje daný objekt 

 Zpracování – jde o proces, kdy pomocí různých programů zpracujeme naměřená 

data do různých 3D digitálních modelů  

5.1 3D skener 

3D skenery jsou zařízení pro přenos skutečných prostorových tvarů do virtuálních 3D 

modelů. Skener při své práci shromažďuje pomocí různých technologií údaje o tvaru 

a vzhledu snímaného předmětu. Shromážděné informace jsou pak základem pro tvorbu 

digitálního trojrozměrného modelu. Výsledná data lze dále zpracovávat pro různé účely 

pomocí speciálního software.3D skenery si našly široké uplatnění ve velkém množství oborů. 

Jednotlivé typy 3D skenerů ve své praxi používají strojírenští technici, vědci, lékaři, tvůrci 

filmů a počítačových her, odborníci z oboru archeologie a muzeologie.[13] 

 

Obrázek 32: Rozdělení 3D skenerů 
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5.1.1 Destruktivní skener 

Jedná se o zařízení, které má schopnost digitalizovat jak vnější povrch součásti, tak i vnitřní 

geometrii. Digitalizovaný objekt, ale bude při použití této metody zničen. Uplatnění nalezne 

zejména v oblasti reverzního inženýrství při digitalizaci součástí se složitou vnitřní geometrií. 

Před procesem digitalizace je skenovaná součást umístěna na nastavitelný rám a pokryta 

speciálním materiálem, který při zpracování naskenovaných snímků poskytne vysoký 

kontrast mezi součástí a výplňovým materiálem. Poté se z prostoru vyčerpá vzduch 

a vznikne vakuum, které způsobí, že se tento speciální materiál dostane do všech dutin 

součásti. Takto připravený blok se přemístí do skenovacího zařízení, kde se připevní ke 

frézovacímu stolu. Vlastní skenování proběhne v okamžiku odfrézování ultratenké vrstvy 

materiálu z bloku. Každý takto nově vzniklý povrch se naskenuje použitím optického skeneru 

a získaná data se odešlou k dalšímu softwarovému zpracování. [14] 

 

Obrázek 33: Destruktivní skener CCS-1000 [15] 

5.1.2 Nedestruktivní skener 

Oproti destruktivním skenerům (jak samotný název napovídá) nedochází ke zničení snímané 

součásti. Tyto skenery rozdělujeme do 2 základních skupin 

Rozdělení nedestruktivních skenerů: 

 Dotykové skenery 

 Bezdotykové skenery 

Snímání 3D souřadnic povrchových bodů jsou mnohem rychlejší, a proto se vyznačují 

značnou produktivitou. Jejich předností je vysoký stupeň detailu ploch těžce přístupných 

mechanické sondě při jakékoliv velikosti kompletních dílů. Měření plochy probíhá bez 

poškození povrchu a vytváří vysokou hustotu informací (hustou síť bodů). [14] 
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5.1.3 Dotykový skener 

Při použití tohoto typu skeneru, jak již samotný název napovídá, se skener dotýká 

snímaného objektu. Skener pomocí senzorů snímá polohu jednotlivých snímaných bodů 

a poté se z nich stává digitální model  

Do skupiny dotykových skenerů spadají dva typy skenerů 

 SMS (souřadnicové měřící stroje) 

 Mechanické skenery 

5.1.3.1 SMS 

Princip souřadnicového měření spočívá ve stanovení základního bodu v prostoru a polohy 

dalších bodů. Naměřené součásti měříme formou souřadnicových rozměrů v osách X, Y, Z. 

Možnost určení základního bodu v kterémkoliv místě pracovního prostoru měřícího stroje je 

velkou výhodou oproti konvenčním metodám. Před začátkem skenování je vhodné na 

skenovaném tělese vyznačit body, které mají být skenovány. Počet bodů, které se na 

skenovaném tělese vyznačí, je tím větší, čím je skenovaný objekt složitější. 

5.1.3.2 Mechanické skenery 

Snímaný objekt, je fyzicky „osaháván“ hrotem, který je zavěšený na mechanickém rameni 

skeneru. Stejně jako u souřadnicového měřícího stroje se i u tohoto typu zařízení, před 

začátkem skenování vhodně vyznačí na povrchu objektu body, které mají být skenovány. 

Rameno skeneru je pečlivě vyvážené, aby při manipulaci nedošlo k mechanickému 

poškození. V každém kloubu ramene je senzor, který zaznamenává natočení ramene. Každý 

nasnímaný bod se vyhodnocuje ze všech senzorů přítomných na rameni skeneru. 

Výsledkem je vysoký počet nasnímaných bodů, definovaných souřadnicemi (x, y, z). 

Z nasnímaných souřadnic se poté stává výsledný digitální model. Hlavní nevýhoda je, že se 

musí skenovaný předmět osahávat hrotem ručně. Což vede k závěru, že 3D skenování touto 

metodou je velmi časově náročné. 

 

Obrázek 34: Microscribe skener [16] 
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5.1.4 Bezdotykový skener 

Bezdotykový snímací systém na rozdíl od dotykového nevyžaduje ke své funkci hmotný 

dotyk s povrchem součásti.  

Mezi bezdotykové skenery patří: 

 Rentgenové skenery  

 Ultrazvukové skenery 

 Laserové skenery  

 Optické skenery 

5.1.4.1 Rentgenové skenery 

Použití tohoto typu zařízení umožní získávání informací o vnitřní geometrii součástí použitím 

rentgenového záření. Jde o nedestruktivní metodu digitalizace. Rentgenové skenery pracují 

na stejném principu jako klasické rentgeny požívané ve zdravotnictví s tím rozdílem, že při 

tomto použití je intenzita záření vyšší. Zařízení jsou většinou mobilní a používají se např. ke 

kontrole potrubí, kotlů nebo jiných uzavřených nádob. [14] 

5.1.4.2 Ultrazvukové skenery 

Tento způsob 3D digitalizace funguje na principu bezkontaktního snímání povrchu objektu 

ultrazvukovou sondou. Jedná se o jedno z cenově nejméně náročných řešení problematiky 

prostorového snímání povrchů. Skenování je prováděno manuálně ultrazvukovou sondou 

tvaru pistole s kovovým hrotem, který přikládáme ke skenovanému povrchu, kdy stiskem 

spouště dojde k vyslání ultrazvukového signálu. Tento signál je pomocí speciální konstrukce 

s ultrazvukovými čidly dekódován do prostorových souřadnic, které je možno vkládat přímo 

do CAD systémů nebo do datových souborů. Nevýhodou zařízení je jeho relativně malá 

přesnost, která se pohybuje v rozmezí 0,3 až 0,5 mm. [14]  

5.1.4.3 Laserové skenery 

Laserový skener pracuje na stejném principu jako např. sonar. Vlastní skenování spočívá v 

tom, že se kolmo proti předmětu vyšle laserový paprsek, který se od něj odrazí a vrátí se 

zpět do skenovacího zařízení, kde se vyhodnotí. Vyhodnocením doby, která uplyne od 

vyslání do vrácení paprsku, získáme informaci o rozměru předmětu ve směru letu paprsku. 

Informace o zakřivení povrchu plyne z úhlu, pod jakým se paprsek vrátí zpět do zařízení. 

Spojením obou základních informací skener získá přesnou polohu bodu, kterou odešle do 

počítače. Tímto způsobem skener laserovým paprskem „obkrouží" celé těleso, popř. těleso 

se otáčí a skenovací zařízení stojí.Kvalita digitalizovaného tělesa je dána hustotou, s jakou 

laserový paprsek pokryl plochu reálného tělesa. Výstupem je soubor dat o polygonech 
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definujících geometrii povrchu tělesa. Obvykle bývá součástí zařízení i barevná kamera, 

která rovnou při skenování snímá barevnou informaci (stejný princip jako optické skenery). 

Výsledný objekt tedy bude nejen přesnou geometrickou napodobeninou, ale bude mít 

i stejnou texturu. [14] 

 

Obrázek 35: VIUscan 

5.1.4.4 Optické skenery 

Tento typ skeneru snímá skenovaný objekt z několika úhlů pomocí optického zařízení. Při 

každém natočení, které se provede buď ručně, nebo pomocí polohovacího zařízení (krokový 

motorek řízený počítačem), se objekt v podstatě vyfotí a data se odešlou do počítače. Po 

získání snímků ze všech úhlů pohledu se data zpracují a digitalizovaný model se vytvoří 

metodou aproximace. Většina skenerů umožňuje vytvářet počítačové modely využitím 

sejmutých bodů, polygonů, křivek typu spline nebo jiných standardních geometrických entit. 

Před vlastním skenováním je vhodné na tělese vyznačit několik orientačních bodů pro 

přesnější „skenování" vzorku v 3D těleso. Používají se tzv. centrovací terčíky, které se umístí 

na skenovaném objektu - jejich počet může být i několik tisíc. Součástí snímků bodů musí 

být i kalibrační tyč, položená vedle měřeného předmětu.Optický skener se dá kromě 

klasického 3D skenování (vytvoření celého objektu) použít jako souřadnicové měřicí 

zařízení, které najde uplatnění zejména při výrobě strojírenských součástí. [14] 
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6 Měření PVV v ulici Na Stráži 

V městské části Praha 8 byla v roce 2014 provedena rekonstrukce ulice Na Stráži. V ulici 

vznikli nové chodníkové plochy, parkovací stání, zklidňovací prvky jak optické tak stavební 

a v neposlední řadě byl položen nový asfaltový povrch. Úprava vozovky začala od ulice Na 

Vartě až po ulici Na Vyhlídce.Ulice na Stráži je důležitou spojnicí Libně od Náměstí Na Stráži 

u nemocnice Bulovka na Prosek na Praze 9. 

 

Obrázek 36: Zájmové území 

Několik týdnů od ukončení rekonstrukce bylo na této komunikaci provedeno měření 

protismykových vlastností. Jelikož měření probíhalo pár týdnu po uvedení do provozu, tak se 

na povrchu vyskytoval neojetý asfaltový film, který překrýval texturu kameniva a tím snižoval 

hodnocení protismykových vlastností povrchu vozovky. Je velmi pravděpodobné, že se 

postupem času protismykové vlastnosti ještě zvýší a to z důvodu ojíždění asfaltového filmu. 

Měření bylo provedeno zařízení TRT v úseku Na Vartě – Na Vyhlídce a zpět. 

Měření protismykových vlastností bylo provedeno v souladu s ČSN 73 6177:2009 „Měření 

a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek“ kapitola 9 „Zjišťování součinitele 

podélného tření povrchu vozovky dynamickým měřícím zařízením“. Úseky byly v celé délce 

změřeny v režimu rychlostí 50 km/h. 
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Obrázek 37: Detail trhlin a výtluk v ulici Na Stráži před stavebními úpravami 

 

Obrázek 38: Čerstvě nanesený spojovací postřik 

 

Obrázek 39: Pokládka obrusné vrstvy 
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Obrázek 40: Pohled na novou komunikaci 

Na povrch vozovky byla použita asfaltová protihluková směs typu Microville. Tento typ se 

zrnitostí 0/8 mm je určen pro obrusné vrstvy vozovek v oblastech, kde je žádoucí dosáhnout 

snížení hluku vytvářeného pneumatikami projíždějících vozidel. Mezi přednosti patří odolnost 

vůči dopravnímu zatížení a výborné protismykové vlastnosti. Z důvodu, že se ulice Na Stráži 

nachází mezi obytnou zástavbou, bylo použití Microville spolu se svislou dopravní značkou 

snižující rychlost na 30 km/h správné rozhodnutí. 

Konstrukce vozovky 

hluk snižující úprava "Microville" SMA 8S 30 mm ČSN EN 13108-1 

spojovací postřik PS-A 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

asfaltový beton ACL 16S 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

spojovací postřik PS-A 0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

asfaltový beton ACP 22S 50/70 70 mm ČSN EN 13108-1 

infiltrační postřik PI-E 0,80 kg/m2 ČSN 73 6129 

směs stmelená cementem SC 0/32; C8/10 180 mm ČSN EN 13108-1 

mechanicky zpevněná zemina MZ 0/63 250 mm ČSN EN 13108-1 

Tabulka 10: Konstrukce vozovky 

Níže je tabulka, ve které je uvedena statistika nehodovosti v ulici Na Stráži. Nehodovost 

uvedená v tabulce je od 1. ledna 2000 do 1. března 2015. Zároveň jsou uvedeny počty 

nehod před úpravou a po úpravě resp. před a po rekonstrukci daného úseku. Počet nehod 

se po úpravě výrazně snížil je však důležité vzít v potaz, že komunikace byla dokončena 

v září roku 2014, což znamená, že sloupec po úpravě v sobě zahrnuje statistiku 6 měsíců. 

Z celkových 25 dopravních nehod se 15 nehod stalo během dne, kde vlivem povětrnostních 

podmínek nebyla snížena viditelnost, 6 nehod se stalo v noci, kde rovněž viditelnost vlivem 

povětrnostních podmínek snížena nebyla. Zbylé 4 dopravní nehody se staly za zhoršené 

viditelnosti, kde 3 nehody se staly ve dne a 1 v noci.  
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Druh nehody 
Celkem 
nehod 

Před 
úpravou 

Po 
úpravě 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (výtluky aj.) 4 4 0 

nezvládnutí řízení vozidla 3 3 0 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 3 2 1 

při odbočování vlevo souběžně jedoucímu vozidlu 2 2 0 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 2 2 0 

nezaviněná řidičem 2 2 0 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 2 0 

chodci na vyznačeném přechodu 1 1 0 

nesprávné otáčení nebo couvání 1 1 0 

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 1 1 0 

při vjíždění na silnici 1 1 0 

při odbočování vlevo 1 1 0 

proti příkazu dopravní značky STŮJ DEJ PŘEDNOST 1 1 0 

vyhýbání bez dostatečné boční vůle 1 1 0 

Tabulka 11: Nehodovost za rok 2000 – 2015 

V březnu roku 2015 byl proveden průzkum ulice Na Stráži. Z důvodu nedávného měření 

zařízením TRT mi bylo zamítnuto provést zde pískovou zkoušku. Je málo pravděpodobné, 

že by se za 6 měsíců od uvedení do provozu razantně snížili protismykové vlastnosti. Proto 

jsem komunikaci zhodnotil pouze opticky a všechny důležité části komunikace fotograficky 

zaznamenal. Úsek komunikace je dlouhý 1047 m o celkovém převýšení 53m. Převýšení je 

poměrně vysoké, což by mohlo mít negativní vliv na protismykové vlastnosti. Vozidla, jedoucí 

od Libně musí překonat již zmíněné výškové převýšení. Začátek nového úseku se nachází 

1,7 m před přechodem pro chodce. Vozidla zde často zastavují, aby umožnili bezpečný 

přechod chodcům. Zastavující vozidlo se po zastavení před přechodem musí rozjíždět po 

komunikaci, která je ve stoupání. Z tohoto důvodu jsem se na toto místo zaměřil. Z pohledu 

protismykových vlastností, by zde mohlo časem dojít k jejich výraznému snížení.  

 

Obrázek 41: Pohled na povrch krytu před přechodem pro chodce 
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Obrázek 42:Pohled na povrch krytu 280 m od začátku úseku 

Z přiložených fotografií povrchu krytu vozovky je zřejmé, že kryt vozovky byl před několika 

měsíci zcela vyměněn. Celý úsek komunikace Na Stráži byl zdokumentován a pečlivě 

prostudován. Pořízené fotografie byly foceny ve směru Prosek a to v pravé jízdní stopě. 

Povrch před přechodem pro chodce, kde je vysoké riziko ztráty protismykových vlastností ani 

jiná část komunikace nevykazuje opotřebení textury a snížení již zmíněných protismykových 

vlastností. 

V příloze jsou uvedeny dokumenty, které prokazují, že krátce po uvedení komunikace do 

provozu zde byla provedena zkouška zařízením TRT. V příloze je zobrazen diagram 

závislosti fp na ujeté dráze a dále tabulka s průměrnými hodnotami. Měření bylo prováděno 

rychlostí 50 km/h a to v obou směrech. Zde uvádím pouze měření v úseku Na Vartě - Na 

Vyhlídce. Teplota vozovky před měřením byla 19°C a teplota vzduchu 18°C. 

K výsledku zkoušky bych rád dodal, že by mohlo laika překvapit, že na nově položeném 

povrchu komunikace se naměřili hodnoty, které zvýšení protismykových vlastností 

neprokazují. Naměřené hodnoty se dle ČSN 73 6177 zařadili do klasifikačního stupně 4, což 

podle již zmíněné normy znamená, že by se měl vypracovat plán na zvýšení protismykových 

vlastností. Jak jsem již uvedl v úvodu, naměřené protismykové vlastnosti se budou časem 

zlepšovat. Hodnoty se naměřili nízké z důvodu neojetého asfaltového filmu, který se na 

povrchu nacházel. V době, kdy jsem dokončoval diplomovou práci, se začalo zajišťovat 

druhé měření této komunikace. Následující měření by mělo být průkaznější z pohledu 

protismykových vlastností a následné zařazení do klasifikace hodnocení protismykových 

vlastností by mělo odpovídat vlastnostem obrusné vrstvy. 
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7 Měření PVV v ulici Malešická 

V městské části Praha 3 u žižkovského nákladového nádraží se nachází ulice Malešická, 

jejíž celková délka činí 3 km. Ulice Malešická je spojnicí městské části Malešice (Praha 10) 

a Žižkova (Praha 3). Převážná část ulice blíže k Žižkovu vede mezi průmyslovými stavbami, 

do kterých zajíždí těžká nákladní vozidla. Možná právě tento jev vedl k tomu, že ulice je ve 

velmi špatném stavu a to zejména část blíže k žižkovskému nákladovému nádraží. Na celý 

úsek ulice Malešická je v současnosti vypracovaný projekt, který v sobě zahrnuje, jak 

celkovou výměnu asfaltového krytu, tak úpravu chodníku a vybudování zklidňovacích prvků. 

Ulice Malešická v MČ Praha 10 je z hlediska projektové dokumentace rozdělena na 4 etapy 

o celkové délce 1,5 km. V současné době jsou hotové první dvě etapy a to od Malešického 

náměstí k ulici Bacháčkova o délce 325 m (1. etapa) a od ulice Bacháčkova k ulici 

Univerzitní o délce 340 m (2. etapa). První etapa byla dokončena v roce 2013 a etapa druhá 

o rok později v září 2014. Projektovou dokumentaci na ulici Malešická v MČ Praha 3 

vyhotovila jiná projekční kancelář než část na Praze 10 nicméně z informací, které mi byli 

poskytnuty jsem zjistil, že v MČ Praha 3 se plynule naváže na MČ Praha 10 ihned po 

dokončení všech čtyř etap. Ulice Malešická v MČ Praha 3 je stejně jako na Praze 10 

rozdělena do několika etap. Rozdělení stavby do několika etap a velký časový interval mezi 

jednotlivými etapami je dán převážně ekonomickým faktorem.  

 

Obrázek 43: Zájmové území 
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Obrázek 44: Před pokládkou obrusné vrstvy 

 

Obrázek 45: Pohled na ulici Malešická ze zastávky MHD 

 

Obrázek 46: Pohled směrem na malešické náměstí 
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Koncem měsíce října 2014 byla na komunikaci, která byla dokončena v záři 2014, provedena 

zkouška protismykových vlastností a to pomocí zařízení kyvadla. Zkouška probíhala na dvou 

místech před rodinným domem č.p. 584. Měření probíhalo v pravé jízdní stopě a mezi 

stopami vozidel ve směru Žižkov. Jelikož zkouška probíhala několik málo dnů po uvedení do 

provozu, bylo velmi pravděpodobné, že hodnoty naměřené v daném místě komunikace 

nebudou odpovídat tomu, jak by laik očekával. Je to dáno hlavně tím, že na krytu vozovky se 

ještě vyskytoval neojetý asfaltový film, který snižoval hodnoty měření. V průběhu času se 

budou protismykové vlastnosti zlepšovat. 

Zkouška byla provedena podle ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních 

komunikací a letištních ploch – Zkušební metody – Část 4: Metoda pro měření 

protismykových vlastností povrchu – Zkouška kyvadlem. 

 

Obrázek 47: Místo provedení zkoušky kyvadlem 

 

Obrázek 48: Kyvadlo připravené k použití 
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Obrázek 49: Měření protismykových vlastností vozovky 

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton obrusný ACO 11+ 50 mm ČSN EN 13108-1 

Postřik spojovací emulzní C50 B5 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129, TP 102 

Asfaltový beton ložní ACL 16+ 60 mm ČSN EN 13108-1 

Postřik spojovací emulzní C50 B5 0,3 kg/m2 ČSN 73 6129, TP 102 

Asfaltový beton podkladní ACP 22S 60 mm ČSN EN 13108-1 

Kamenivo zpevněné cementem KSC I 150 mm ČSN 73 6124 

Štěrkodrť 0/32 ŠD 250 mm ČSN 73 6126 

Tabulka 12: Konstrukce vozovky 

V březnu roku 2015 jsem provedl průzkum ulice Malešická včetně MČ Praha 3, která se ještě 

nerekonstruovala. Součástí průzkumu bylo provést fotodokumentaci a zhodnotit celkový stav 

komunikace. Převážně u nákladového nádraží se vyskytuje značné množství trhlin, jak 

příčných tak i podélných a na určitých místech se začínají tvořit i výtluky. 

 

Obrázek 50: Detail trhlin a výtluku u nákladového nádraží Žižkov 
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Obrázek 51: Detail trhlin směrem k Žižkovu 

V ulici Malešická mezi ulicemi Bacháčkova a Univerzitní, jsem se zaměřil na detaily obrusné 

vrstvy a případné trhliny. Z důvodu nedávné rekonstrukce byla nízká pravděpodobnost, že se 

zde budou objevovat trhliny nebo že obrusná vrstva bude vykazovat ztrátu textury. Na celém 

úseku jsem neobjevil náznaky vzniku trhlin ani snížení obrusné vrstvy až na zpomalovací 

práh. Při zaměření se na dlouhý zpomalovací práh s integrovaným přechodem pro chodce 

konkrétně na nájezdovou rampu jsem si všiml, že zde došlo k výraznému opotřebení textury. 

Je to dáno především tím, že zde dochází k výraznému namáhání obrusné vrstvy. Níže na 

fotografiích je možné porovnání obrusné vrstvy 5 m před zpomalovacím prahem a na 

nájezdové rampě zpomalovacího prahu. 

 

Obrázek 52: Obrusná vrstva 5 m před zpomalovacím prahem 
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Obrázek 53: Obrusná vrstva na nájezdové rampě 

Nehodovost, která je zde uvedena poukazuje na nehody v celém úseku a v úseku, který 

prošel rekonstrukcí resp. před rekonstrukcí. Celkem se v ulici Malešická od 1. ledna 2010 do 

1. března 2015 stalo 123 dopravních nehod. Z nichž ani jedna z dopravních nehod si 

nevyžádala úmrtí osoby. V tabulce je zobrazeno 12 příčin dopravních nehod z celkových 23 

příčin dopravních nehod. Z tabulky lze zjistit, že 13 dopravních nehod se stalo díky špatnému 

stavu vozovky, což je celkově čtvrtá nejčastější příčina ze všech zaznamenaných dopravních 

nehod na daném úseku komunikace.  

Druh nehody 
Počet nehod 

na celém 
úseku 

Počet nehod na 
rekonstruovaném 

úseku 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 18 - 

proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 16 1 

řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 14 1 

jiný druh nesprávného způsobu jízdy 13 1 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (výtluky aj.) 13 - 

při odbočování vlevo 10 - 

nesprávné otáčení nebo couvání 6 - 

nezvládnutí řízení vozidla 6 - 

nezaviněna řidičem 5 - 

při zařazování do proudu jedoucích vozidel ze stanice, 
místa zastavení nebo stání 

4 1 

při odbočování vlevo souběžně jedoucímu vozidlu 2 - 

předjíždění vlevo vozidla odbočující vlevo 1 1 

Obrázek 54: Statistika nehodovosti 
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V příloze je uveden protokol o měření protismykových vlastností kyvadlem. Z protokolu lze 

vyčíst veškeré potřebné náležitosti o měření. Zkouška byla na rozdíl od ulice Na Stráži 

provedena několik málo dní po položení obrusné vrstvy, tedy ještě před otevřením 

komunikace veřejnosti. Z tohoto důvodu se na povrchu obrusné vrstvy, stejně jako v ulici Na 

Stráži, vyskytoval neojetý asfaltový film, který se projevil ve výsledném hodnocení. 

Naměřené hodnoty se dle ČSN 73 6177 zařadili do klasifikačního stupně 3, když naměřené 

hodnoty PTV byly 53 a 50. Klasifikační stupeň 3 hodnotí protismykové vlastnosti jako 

vyhovující nicméně je dobré si povšimnout z tabulky 5, že hodnoty se pohybují blízko 

klasifikačního stupně 4, kde jsou již hodnoty nevyhovující. Jak jsem již uvedl v předchozím 

případě, naměřené protismykové vlastnosti se budou časem zlepšovat. Stejně jako v ulici Na 

Stráži se i v ulici Malešická začíná zajišťovat druhé měření protismykových vlastností. 

Následující měření by mělo být průkaznější a následné zařazení do klasifikace hodnocení 

protismykových vlastností by mělo odpovídat kvalitě obrusné vrstvy. 

8 Měření PVV v ulici Michelská 

V městské části Praha 4 u stanice metra Kačerov se nachází ulice Michelská o celkové délce 

2 300 m. V roce 2011 se od ulice Vídeňské až po ulici Vyskočilova provedla fréza 

komunikace o celkové tloušťce 100 mm. Po odfrézování asfaltových vrstev proběhla sanace 

úzkých a širokých trhlin. Ve směru z centra tj. od ulice Vídeňská byla použita obrusná vrstva 

snižující hluk – drenážní koberec PA 8. Tento gumoasfaltový drenážní koberec se vyznačuje 

nižším hlukem oproti SMA 11s PmB o 3-5 dB. Směs má výborné protismykové vlastnosti a to 

i za deště, kdy koberec výborně odvádí srážkovou vodu.  

Pár měsíců po uvedení komunikace do provozu bylo na této části silnice provedeno měření 

protismykových vlastností. Měření provedla společnost Consultest s.r.o. pomocí zařízení 

Grip Testr. Zkouška probíhala pro dvě různé rychlosti 40 a 60 km/h a to od ulice Vídeňské 

v rychlém jízdním pruhu v levé jízdní stopě. Komunikaci dle naměřených hodnot a podle 

ČSN 73 6177 hodnotím pro rychlost 40 km/h klasifikačním stupněm 3 tj. vyhovující 

protismykové vlastnosti a pro rychlost 60 km/h klasifikačním stupněm 2 tj. dobré 

protismykové vlastnosti. Grafické vyhodnocení naměřených hodnot uvádím v příloze. 
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Obrázek 55: Zájmové území 

 

       Obrázek 56: Stavební práce              Obrázek 57: Pohled na komunikaci rok 2015 

Konstrukce vozovky 

Ve směru Vídeňská 

SMA 8+ 50/70 30 mm ČSN EN 13108-1 

PS, EKM 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129, TP 102 

ACL 22S PmB 25/55-60 70 mm ČSN EN 13108-1 

PI, EKM 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129, TP 102 

Ve směru Vyskočilova 

PA 8 30 mm ČSN EN 13108-1 

PS, EKM 0,20 kg/m2 ČSN 73 6129, TP 102 

ACL 22S PmB 25/55-60 70 mm ČSN EN 13108-1 

PI, EKM 0,50 kg/m2 ČSN 73 6129, TP 102 

Tabulka 13: Konstrukce vozovky 
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      Obrázek 58: Detail povrchu         Obrázek 59: Detail povrchu 

 

    Obrázek 60: Vznikající mozaikové trhliny                    Obrázek 61: Příčná trhlina 

V březnu roku 2015 jsem provedl průzkum ulice Michelská v MČ Praha 2, na které byla 

v roce 2011 provedena fréza a poté položen nový kryt. Součástí průzkumu bylo provést 

fotodokumentaci a zhodnotit celkový stav komunikace. Na vozovce se začínají objevovat 

první příčné trhliny a v jednom místě dokonce trhliny mozaikové. Je to část komunikace, na 

které byl použit drenážní koberec pro snížení hluku. 

Na této komunikaci jsem chtěl provést měření kyvadlem pro zjištění protismykových 

vlastností a také pískovou zkoušku pro zjištění makrotextury. Zjištěné hodnoty bych porovnal 

s daty, které naměřila společnost Consultest s.r.o. v roce 2011. Má představa byla taková, že 

se na 3 - 4 místech ve vzdálenosti 2 metrů od sebe provedou zmíněné zkoušky. Z důvodu 

bezpečnosti jsem žádal o uzavírku jednoho jízdního pruhu o celkové délce maximálně 30 m 

a to na dobu 1 hodiny. Měření by probíhalo mimo dopravní špičku, aby nebyl proveden velký 

zásah do dopravy. S tímto požadavkem jsem jednal s Úřadem městské části Praha 4, odbor 

životního prostřední a dopravy. Na již zmíněném úřadu mi bylo sděleno, že z důvodu vedení 
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linek MHD MČ Praha 4 nesouhlasí, abych zde provedl měření. Z tohoto důvodu jsem 

komunikaci zhodnotil jen opticky. 

9 Měření PVV v ulici Studničkova 

V MČ Prahy 2 se západně od Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy nachází ulice 

Studničkova. V této ulici jsem se spolu s vědeckým týmem ČVUT FD zúčastnil dvou měření 

protismykových vlastností. Vědecký tým se skládá ze studentů, doktorandů a doc. Ing. 

Drahomíra Schmidta, Ph.D. V ulici je po obou stranách obruby parkovací stání avšak ani při 

jednom z měření, nebyla kapacita parkovacích míst obsazena ani z poloviny. Z důvodu nízké 

intenzity a malému počtu vozidel vyskytujících se na parkovacích místech, bylo toto místo 

vhodně vybráno pro měření protismykových vlastností vozovky.  

Při zaměření se na nehodovost v této ulici mě nepřekvapilo, když se zde od roku 2000 žádná 

dopravní nehoda nestala. Od ulice Albertov, která je kolmá na ulici Studničkova, je osazena 

SDZ IP10a slepá pozemní komunikace. Parkovací místa, která se v ulici vyskytují ve velkém 

počtu, používají většinou zaměstnanci nebo návštěvníci školy. Z chodců tvoří velkou část 

studenti, kteří touto ulicí dochází do školy. Z důvodu nízké intenzity a přehlednosti úseku je 

velmi malá pravděpodobnost, že se zde v budoucnu stane dopravní nehoda. 

 

Obrázek 62: Mapa s vyznačenými místy měření 
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Prvního měření, kterého jsem se na tomto úseku komunikace zúčastnil, probíhalo pomocí 

zařízení kyvadla a odměrnou metodou. Zkouška probíhala 13. listopadu 2013, a jelikož se 

jednalo o mé vůbec první měření PVV, byl jsem seznámen se zařízením kyvadla a poté 

i s odměrnou metodou. Po úspěšném proškolení zkoušky kyvadlem a odměrnou metodou 

jsem byl připraven začít samotné měření. Hodnoty se měřili v brzdné stopě vozidla, kterou 

jsme před začátkem zkoušky vytvořili vozidlem Škoda Fabia. Měření jsem začal za dohledu 

zkušeného členu týmu. Nejprve jsem provedl na čtyřech na sobě nezávislých místech 

zkoušku kyvadlem, abych zjistil součinitele tření. Veškeré naměřené hodnoty jsem 

zaznamenával do připravených formulářů. Po dokončení zkoušky kyvadlem jsem provedl na 

těch samých místech zkoušku odměrnou metodou neboli pískovou zkoušku, abych zjistil 

hloubku makrotextury. Stejně jako tomu bylo u měření kyvadlem i na tuto zkoušku jsem měl 

formulář, kam jsem zapisoval zaznamenané hodnoty. 

I když se jednalo de facto o cvičné měření, abych se naučil měřit kyvadlem a odměrnou 

metodou, tak naměřené hodnoty jsem zpracoval, abych je mohl dále použít. Tato část 

měření byla pro mě velmi přínosná, neboť jsem se seznámil s měřicími přístroji v praxi 

a následně jsem se zabýval i vyhodnocením naměřených hodnot protismykových vlastností. 

Druhé měření se uskutečnilo 10. října 2014 a probíhalo také v ulici Studničkova jako první 

měření. V pořadí druhé mé měření na tomto úseku však bylo zdaleka rozsáhlejší a časově 

náročnější. Před začátkem měření bylo náhodně vybráno 8 míst, kde se poté postupně 

provedla odměrná metoda, zkouška kyvadlem a také skenování obrusné vrstvy. Místa pro 

provádění zkoušky byla vybrána sice náhodně nicméně po důkladné prohlídce komunikace, 

protože povrch vozovky v místě měření musel být homogenní a bez známek trhlin. Samotné 

měření začalo v 9:30 a ukončeno bylo ukončeno v 17 hodin. 

V příloze jsou uvedeny grafy, v kterých jsou vyobrazeny výsledky z obou zmíněných měření. 

Na závěr jsem provedl celkové zhodnocení komunikace Studničkova dle ČSN 73 6177. U 

zkoušky kyvadlem vyšli hodnoty pro obě měření shodně a jsou tedy hodnoceny klasifikačním 

stupněm 2 jako dobré protismykové vlastnosti. V případě odměrné metody hodnotím tento 

úsek klasifikačním stupněm 1. V tomto klasifikačním stupni jsou brány v úvahu obě dvě 

měření, které byly na komunikaci provedeny stejně jako u zkoušky kyvadlem. V příloze je 

k dispozici nahlédnutí do jednotlivých formulářů, v kterých jsou uvedeny hodnoty 

z jednotlivých měření.  
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9.1 3D Skenování v ulici Studničkova 

Technické vlastnosti VIUscan 

Hmotnost 1,3 kg 

Rozměry 172 x 260 x 216 mm 

Rychlost snímání 18 000 snímků/sekundu 

Třída laseru 2 (bezpečný pro oči) 

Rozlišení 0,100 mm 

Přesnost více než 0,050 mm 

Objemová přesnost 0,020 mm + 0,200 mm/m 

Velikost laserového kříže 210 mm x 210 mm 

Rozlišení textury 50 - 250 DPI 

Barva textury 24 bits SRGB-calibrated 

Software VXelements 

Výstupní formáty 
.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, 

.txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr 

Tabulka 14: Základní parametry používaného skeneru 

Skener se na místo měření vždy přepravuje ve vyztuženém kufru, který odolává menším 

deformacím. V kufru se kromě skeneru nachází kalibrační deska, plastový držák, polepovací 

terčíky, deska s terčíky a napájecí kabely. Při práci se skenerem je důležité mít stále na 

paměti, že pokud se skenování přeruší tak se musí skener položit zpět na plastový držák, 

aby nedošlo k jeho poškození. Pokud se předává skener druhé osobě, tak předávka probíhá 

opět přes plastový držák. 

Vždy, když začínáme skenovat v novém prostředí ať už je to v místnosti nebo někde 

v terénu, tak se musí skener nakalibrovat pomocí dřevěné kalibrační desky. Prostředí má 

veliký vliv na kalibraci zařízení, proto je kalibrace velmi důležitá. Jakmile se skener jednou 

nakalibruje, nemusí se kalibrovat znova pro druhé měření, pokud se nacházíme ve stejném 

prostředí nebo místnosti. Deska je unikátní v tom, že každý skener má přiřazenou svoji 

vlastní kalibrační desku. Skener má své sériové číslo, které je stejné jako na kalibrační 

desce. Pokud by se deska nějak poškodila, není možné skener nakalibrovat pomocí jiné 

kalibrační desky. V tom případě se musí skener s poškozenou deskou zaslat výrobci. Každá 

kalibrační deska je jedinečná pro své zařízení, lze docílit přesnosti až setiny milimetru. 

Kalibrace se provádí pomocí počítače, do kterého je skener zapojen a programu 

VXelements. V programu se navolí záložka konfigurace → scanner → kalibrace. 
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Obrázek 63: Spuštění kalibrace 

Při spuštění ikony kalibrace, se na monitoru objeví okno, které nám říká jak správně přístroj 

nakalibrovat (Obrázek 63). Samotná kalibrace spočívá v naskenování kalibrační desky. 

Program v počítači nám oznamuje, že musíme skener nasměrovat do 14 různých poloh, 

které nám sám určuje. Skener musí být držen v takové poloze, aby červený kříž, byl totožný 

s křížem šedivým a zároveň zelené ikony skeneru splynuly se skenerem šedivé barvy. 

Červené šipky nám říkají, jakým směrem musíme se skenerem hýbat, abychom se dostali do 

správné polohy. Pokud se objeví šipky žluté, znamená to, že se blížíme ke správné poloze 

(Obrázek 64). Pokud pracuje někdo s přístrojem poprvé, může trvat i několik desítek minut, 

než se přístroj nakalibruje. Přestože skener váží pouhé 1,3 kg, pro člověka, který se 

skenerem pracuje poprvé, je velmi obtížné udržet skener v dané poloze, aniž by se mu 

netřásla ruka. Pro práci je velmi důležité, aby se skenerem pohybovalo velmi pomalu. 

 

 Obrázek 64: Úvodní okno kalibrace    Obrázek 65: Průběh kalibrace 
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    Obrázek 66: Kalibrační deska                  Obrázek 67: Skenovací deska s terčíky 

Při dosažení potřebných 14 poloh je skener připraven ke skenování. K samotnému 

skenování již nepotřebujeme dřevenou kalibrační desku, ta nám sloužila pouze pro kalibraci. 

Ke skenování menších předmětů slouží černá deska polepena terčíky, na níž se skenovaný 

předmět položí. Ke zvýraznění detailů je možné předmět lehce posypat bílým práškem 

a poté skenovat. Je důležité mít na paměti, že s deskou při skenování se hýbat může, ale 

musí se dávat veliký pozor, aby při pohybu deskou se nepohnul předmět na desce. Pokud by 

se tak stalo, muselo by se začít skenovat znova. Chceme-li skenovat větší předměty, je 

nutné polepit terčíky samotný model. Při polepování modelu není přesně dána vzdálenost 

terčíků od sebe, ale je důležité, aby hustota terčíku byla taková, že v každý okamžik 

skenování laser snímal několik terčíků najednou. Pro skenování v terénu byl použit tenký 

plech, do kterého byl vyříznut čtverec o rozměru 120 x 120 mm, okolní plocha plechu byla 

polepena terčíky v patřičné vzdálenosti od sebe. V průběhu skenování, na skeneru svítí tři 

ikonky, které slouží k tomu, aby nás informovali o vzdálenosti k danému předmětu. Pokud na 

skeneru svítí zelené světlo, říká nám to, že  máme optimální vzdálenost skeneru od 

předmětu. Dvě červené světla nám říkají, že jsme blízko nebo naopak daleko od předmětu 

a musíme skener oddálit viz. Obrázek 68. To zda jsme blízko nebo daleko, zjistíme podle 

šipek příslušné červené ikonky.  

Při skenování se nemusí pracovat v kuse. Je možné skenování několikrát přerušit, ale je 

velmi důležité, aby při pokračování skenování se navázalo tam, kde se skenování přerušilo 

nebo kde jsme již skenovali. Pokud by se navázalo např. na opačné straně modelu, který se 

ještě neskenoval, program by nevěděl, kde „je“ a došlo by k chybě. 
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 Obrázek 68: Detail skenovaného povrchu                  Obrázek 69: VIUscan 

Na začátku samotného skenování, jsem nejprve naskenoval poziční body, kvůli souřadnému 

systému. Celkově bylo na desku nalepeno 21 terčíků, ale jelikož jsem při každém z 8 vzorků 

nasnímal o nějaký poziční bod více, musel jsem potom tyto body odstranit. Nasnímané 

poziční body jsem musel různě v programu natáčet a trpělivě hledat špatné body. Po 

nalezení nežádoucího bodu jsem označil bod, který chci odstranit. Daný bod se zbarvil do 

žluta a posléze jsem ho odstranil (Obrázek 69). 

 

Obrázek 70: Odstranění pozičních bodů 

Po naskenování pozičních bodů jsem mohl začít skenovat samotné vzorky. Skenování se 

muselo provádět pomalu a postupně se musely nasnímat všechny detaily. Po hrubém 

naskenování celého vzorku jsem skenování přerušil a prohlédl si, jak skenovaný model 

vypadá. Při objevení nenaskenovaných částí, jsem si model v programu přiblížil, uzamkl 

obrazovku a začal skenovat danou část. Takto jsem postupoval i při skenování detailů, 

dokud nebyl model kompletní. Skenování jednoho modelu mi trvalo přibližně 45 minut. 
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Po dokončeném skenování v terénu jsem musel u stolního počítače nasnímané modely 

ořezávat od nežádoucích bodů a upravit do finální podoby. Ořezávání přebytečných 

a nežádoucích částí na modelu trvalo poměrně dlouho. Průměrně jsem se věnoval jednomu 

snímku něco málo přes jednu hodinu. Samotný program během odstraňování několikrát 

přestal odpovídat nebo program nahlásil chybu, proto jsem musel model ořezávat po malých 

částech a pracovat trpělivě. 

 

Obrázek 71: Průběh ořezávání vzorku 

Práci se skenerem jsem se věnoval až při druhém měření v ulici Studničkova. Se skenerem 

jsem již začal pracovat při psaní bakalářské práce, proto nebyl důvod, abych byl znovu se 

zařízením seznámen. Sám jsem si pouze zopakoval základní vlastnosti a parametry 

skeneru, které jsem nashromáždil již při psaní bakalářské práce. Skenování probíhalo při 

mém druhém měření v ulici Studničkova, bohužel z důvodu špatné manipulace s 3D 

skenerem a jeho počátečního nastavení se v den, kdy se měřilo kyvadlem a odměrnou 

metodou nestihlo provést skenování obrusné vrstvy. Před opuštěním komunikace bylo 

zapotřebí pečlivě a přesně zaměřit místa, kde se prováděla zkouška kyvadlem a odměrnou 

metodou, abychom při pokračování zkoušky věděli, kde se má měření provést. Z důvodu již 

zmíněné špatné práce se skenerem se provedlo cvičné naskenování betonového vzorku 

v budově ČVUT FD na Ústavu soudního znalectví v dopravě. Během skenování betonové 

krychle se zkoušeli různé varianty nastavení laseru, aby skenování v terénu proběhlo bez 

sebemenších problémů. Několik dní po neúspěšném skenování jsem se vrátil do ulice 

Studničkova, kde bylo měření úspěšně dokončeno. Skenování 8 vzorků včetně nastavení 

a kalibrace skeneru trvalo něco málo kolem 6 hodin. 

Upravené vzorky byly nahrány do programu AutoCAD Civil 3D 2014 a VXelements. 

V programech byly vzorky oříznuty na jednotný rozměr 80x80 mm, s kterým se poté 
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pracovalo. Programem VXelements byla zjištěna střední hloubka profilu a poté vypočtena 

odhadnutá hloubka textury. V druhém programu byla provedena úprava povrchu včetně 

zjištění základních vlastností. Níže v tabulkách uvádím základní vlastnosti vzorků 

a porovnání hloubky makrotextury odměrnou metodou a 3D skenováním. 

Místo měření 

Odměrná metoda VXelements 

Hodnota 
MTD 

Klasifikační 
stupeň 

Hodnota 
MPD 

Hodnota 
ETD 

Klasifikační 
stupeň 

1. stanoviště 0,999 1 0,7549 0,8039 1 

2. stanoviště 1,025 1 1,3709 1,2967 1 

3. stanoviště 0,923 1 1,1248 1,0998 1 

4. stanoviště 0,814 1 0,7593 0,8074 1 

5. stanoviště 1,031 1 0,8915 0,9132 1 

6. stanoviště 0,685 2 0,7345 0,7876 1 

7. stanoviště 0,923 1 1,0392 1,0313 1 

8. stanoviště 0,977 1 0,8490 0,8792 1 

Tabulka 15: Porovnání makrotextury odměrnou metodou a 3D skenováním 

Číslo 
vzorku 

Minimální 
výška 
[mm] 

Maximální 
výška 
[mm] 

Počet 
bodů 

Počet 
trojúhelníků 

Plocha 
2D 

povrchu 
[mm

2
] 

Plocha 
3D 

povrchu 
[mm

3
] 

Členitost 
povrchu 

[%] 

1. 3,29 7,43 118064 233375 6400 6882,74 7,013776 

2. 0,51 6,83 58151 115308 6400 6794,93 5,812128 

3. 3,90 8,00 117975 233173 6400 6802,18 5,912516 

4. 3,22 6,96 115548 229713 6400 6932,06 7,675352 

5. 5,15 7,80 117377 231982 6400 6612,68 3,216245 

6. 1,41 6,60 119078 235382 6400 7041,83 9,114534 

7. 2,59 9,52 108185 214386 6400 6926,41 7,600041 

8. 4,23 6,54 116452 236472 6400 6761,27 5,343227 

Tabulka 16: Statistické vyhodnocení vzorků z programu AutoCAD CIVIL 3D 2014 

Číslo 
vzorku 

Zastoupení 
intervalu [%] 

Interval [mm]           
od           do 

Výška 
vzorku [mm] 

1. vzorek 90,53 -0,4975 0,4975 4,14 

2. vzorek 91,58 -0,7142 0,7142 6,32 

3. vzorek 88,91 -0,4962 0,4962 4,10 

4. vzorek 87,84 -0,5735 0,5735 3,74 

5. vzorek 88,54 -0,3005 0,3005 2,65 

6. vzorek 90,78 -0,7808 0,7808 5,19 

7. vzorek 91,97 -0,7090 0,7090 6,93 

8. vzorek 90,21 -0,4125 0,4125 2,31 

Tabulka 17: Statistické vyhodnocené vzorků z programu VXelements 



ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě,                      Bc. Jiří Henych                                                                         

                Horská 3, 128 03 Praha 2       Měření adhezních vlastností vozovek

 

69 

 

Vzorek 
číslo 

Část 
vzorku 

Min. 
výška 
[mm] 

Max. 
výška 
[mm] 

Počet 
bodů 

Počet 
trojúhelníků 

Plocha 
2D  

[mm
2
] 

Plocha 
3D 

[mm
3
] 

Členitost 
povrchu 

[%] 

2. 

levý dolní 1,20 5,74 14462 28672 1600 1706,34 6,232052 

levý horní 2,85 5,96 14345 28456 1600 1669,02 4,135361 

pravý dolní 0,51 6,83 14839 29408 1600 1767,39 9,471028 

pravý horní 1,65 6,09 14505 28772 1600 1652,18 3,158252 

4. 
 

levý dolní 3,58 6,59 28864 57392 1600 1729,61 7,493597 

levý horní 3,22 6,84 28980 57616 1600 1755,43 8,854241 

pravý dolní 3,67 6,64 28807 57271 1600 1720,55 7,00648 

pravý horní 3,51 6,96 28897 57434 1600 1726,47 7,325352 

6. 

levý dolní 1,41 5,67 29734 58780 1600 1726,54 7,329109 

levý horní 1,96 6,56 29895 59095 1600 1846,28 13,33926 

pravý dolní 1,95 6,30 29572 58455 1600 1715,21 6,716962 

pravý horní 2,38 6,60 29877 59052 1600 1753,8 8,769529 

Tabulka 18: Dílčí vyhodnocení vzorků v programu Autocad CIVIL 3D 

Výše je zobrazena tabulka, která popisuje dílčí statistické vlastnosti náhodně vybraných 

vzorků o rozměru 80x80 mm. Vybraný vzorek byl rozdělen na 4 části o rozměru 40x40 mm 

a poté na něm byly zjišťovány ty samé vlastnosti jako u vzorků 80x80 mm. Toto vyhodnocení 

slouží ke zjištění, v které části vzorku se nachází hledaná hodnota, jako je např. nejčlenitější 

část vzorku či nejvyšší bod. Ze vzorku číslo 2 můžeme zjistit, že nejnižší a nejvyšší bod se 

nachází v pravé dolní části vzorku.    

Členitost povrchu byla vypočtena dle následujícího vzorce 
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10  Závěr 

V rámci této práce jsem plynule navázal na bakalářskou práci, kde jsem se seznámil 

s problematikou adheze, reverzního inženýrství a 3D skenování. Jak již bylo řečeno v úvodu, 

práce je rozdělena do dvou částí a to na teoretickou a praktickou.  

V části teoretické jsem se zaměřil na poruchy vozovek mající negativní vliv na protismykové 

vlastnosti. Poruchy na vozovkách v podobě trhlin se vyskytují na mnoha místech našich 

silnic jednak špatným technologickým postupem, ale také špatně zvoleným typem materiálu. 

Je potřeba se zaměřit na kvalitní pokládku a včasné opravy trhlin ještě v jejich zárodku. 

V dnešní době se nehledí v takové míře na kvalitu, ale pouze na finanční stránku věci.  

Dále jsem se zabýval obnovou protismykových vlastností a bezpečnostními úpravami 

vozovek. V této části jsem zužitkoval informace a podklady poskytnuté paní Petrou Šímovou 

ze společnosti Stavby a údržby vozovek s.r.o. v Břeclavi. Veškeré sdělené informace mi 

objasnili tuto problematiku. Bylo mi umožněno nahlédnout do protokolů z měření 

protismykových vlastností před a po pokládce systému Rocbinda, které prokázali zvýšení 

těchto vlastností. 

V další kapitole teoretické části jsem se zaměřil na samotné měření protismykových 

vlastností. V této části jsem podrobněji popsal jednotlivé měřící zařízení jako je kyvadlo, Grip 

Tester a TRT zařízení. Vyjma TRT vozidla jsem zúčastnil měření všech zmíněných zařízení. 

Přístroje pro měření protismykových vlastností mě velmi zaujali. I to byl jeden z důvodů, proč 

jsem kontaktoval pana Ing. Tomáše Matějku ze společnosti Consultest s.r.o. v Brně. 

Společnost se zabývá měřením protismykových vlastností a při osobním setkání mi byly 

zodpovězeny veškeré dotazy týkající se samotného měření a vyhodnocování. V neposlední 

řadě mi byl sdělen postup měření Grip Testrem včetně prohlídky samotného zařízení. 

V praktické části této práce jsem se zabýval vyhodnocováním naměřených protismykových 

vlastností vozovek v pražských ulicích. Provedl jsem terénní průzkumy včetně 

fotodokumentace a optického zhodnocení stavu vozovky. 

Druhá část praktické části se zabývá měřením, kterého jsem se zúčastnil spolu s vědeckým 

týmem složený z členů ČVUT FD v Praze. V rámci těchto zkoušek jsem provedl měření 

protismykových vlastností pomocí kyvadla a zjišťováním hloubky makrotextrury odměrnou 

metodou a 3D skenováním. 

Při vyhodnocování naměřených dat 3D skenováním a odměrnou metodou doplněnou 

o zkoušku kyvadlem se z hlediska času pracovalo odlišněji. U odměrné metody a zkoušky 

kyvadlem se naměřené hodnoty zaznamenaly do připravených formulářů a poté se 

v laboratoři vyhodnotily. Pro výpočet hloubky makrotextury slouží jednoduchý vzorec, do 
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kterého se pouze dosadily naměřené hodnoty. Celá část odměrné metody se až na 

vyhodnocení provádí v terénu. Odměrná metoda není tedy z hlediska náročnosti nějak 

složitá. Oproti tomu u 3D skenování je práce v terénu a vyhodnocování výsledků z hlediska 

času v rovnováze. I když rychlost vyhodnocení značně závisí na výkonu a vlastnostech 

počítače, na kterém se vyhodnocení provádí. Po naskenování potřebných povrchů se 

v počítačové laboratoři vzorky musí upravit, aby se s nimi mohlo dále pracovat. 

Z naskenovaných vzorků se zjistí střední hloubka profilu a následně se vypočte odhadnutá 

hloubka textury. Při porovnání obou metod se dá jednoznačně říci, že měření odměrnou 

metodou je časově méně náročné. Nicméně naskenované vzorky se mohou dále využívat 

v různých programech. V programu VXelements se dá zjistit směrodatná odchylka, 

procentuální rozložení výšek nebo detail povrchu s jednotlivými prohlubněmi. Z programu 

VXelements se dá vzorek pomocí nasnímaných souřadnic naimportovat do programu 

AutoCAD Civil 3D, ve kterém se může zobrazit rozsah výšek, statistické hodnocení celého 

vzorku nebo detail povrchu jako tomu bylo u předchozího programu. 

Měření 3D skenerem je oproti odměrné metodě časově náročnější, ale je třeba si uvědomit, 

že pokud se povrch digitálně zpracuje, je možné na něm provádět vyhodnocení v různých 

programech s odlišnými výstupy. Se zpracovaným digitálním vzorkem se můžeme zaměřit 

i na mikrotexturu, která je z hlediska protismykových vlastností vozovek také důležitá. 

Protismykové vlastnosti neovlivňuje jen velikost makrotextury ale také mikrotextury, na 

kterou se nesmí zapomínat.   
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Příloha 1: Naměřené hodnoty v ulici Na Stráži 
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Příloha 2: Diagram fp v závislosti na  ujeté dráze 
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 Příloha 3: Protokol o měření PVV v ulici Malešická 

Protokol o měření protismykových vlastností povrchu - zkouška kyvadlem 

Místo měření: ulice Malešická, km 0,490 (před č.p. 584), směr Praha 3 

Druh povrchu ACO 11+ Hloubka textury: neměřeno 

Číslo třecí patky 8 Typ pryže: 57 

Použitá třecí patka široká patka 76,2 mm Délka prokluzu: 126±1 mm 

Orientace zkoušky rovnoběžně s dopravou Čas měření: 13.11.2014 

Zkouška provedena podle: ČSN EN 13036-4 Povrchové vlastnosti vozovek 
pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro 
měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem 

Poznámka: teplota vzduchu 14 °C 

  
 

Výsledek zkoušky 
 

měření č. 1 
Popis: měřeno v pravé stopě vozidel, 1 m od chodníkové 

obruby 

1 
Kmity  1          56   2        55   3       55   4       55  5       56  

PTV     55 teplota povrchu 13°C Korigovaná PTV (PTVcorr)      53 

2 
Kmity  1          55       2        55   3       55   4       55  5       54  

PTV     55 teplota povrchu 13°C Korigovaná PTV (PTVcorr)      53 

3 
Kmity  1          54   2        55   3       54   4       54         5       54  

PTV     54 teplota povrchu 13°C Korigovaná PTV (PTVcorr)      52 

Průměrná korigovaná hodnota PTV pro místo 1    øPTV 53 

  
     

  

měření č. 1 
Popis: měřeno v pravé stopě vozidel, 1 m od chodníkové 

obruby 

1 
Kmity  1          53      2           53           3         53   4       52  5       52  

PTV     53 teplota povrchu 13°C Korigovaná PTV (PTVcorr)      51 

2 
Kmity  1          52   2           52           3         52   4       51  5       51  

PTV     52 teplota povrchu 13°C Korigovaná PTV (PTVcorr)      50 

3 
Kmity  1          52   2           52           3         52   4       52  5       561 

PTV     52 teplota povrchu 13°C Korigovaná PTV (PTVcorr)      50 

Průměrná korigovaná hodnota PTV pro místo 1    øPTV 50 
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Příloha 4: Grafické hodnocení PVV v ulici Michelská 
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 Příloha 5: Grafické vyhodnocení měření kyvadlem v ulici Studničkova 
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Příloha 6: Grafické vyhodnocení měření odměrnou metodou v ulici 

Studničkova 
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 Příloha 7: Fotodokumentace z měření PVV v ulici Studničkova 
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