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ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Stanovení podmínek
pro použití a kontrolu řízen í na měření

a posouzení únosnosti netuhých vozovek - srovnávací měření

(Příloha 5 TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
č.j. 24908/96-12(/ze dne 27.12.1996)

Sch áleno MDS - OPK č.j. 18903 99-120 ze dne 8.března 1999
s účinností od 15.března 1999

Současně se ruší a nahrazuje \ celém rozsahu Příloha 5 TP 87
 č.j. 24908/96-120 ze dne 27.12.1996

březen 1999
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P 5.1 Předmět prílohy

Tato príloha stanovuje podmínky pro srovnávací měření pákovými průhyboměry, deflektografy a rá
zovými zařízeními určenými k měření průhybů netuhých vozovek. Na základě vyhodnocení srovnáva
cích měření získají provozovatelé pro zařízení, která splnila podmínky, oprávnění k měření a ke stano
vování zbytkové doby životnosti a návrhu tloušťky zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací.

Předmětem přílohy není stanovení přesnosti funkčních částí jednotlivých zařízení.

Požadavky kladené na způsobilost provozovatelů zařízení k měření průhybu, stanovení zbytkové doby 
životnosti a návrhu tloušťky zesílení jsou dány Metodickým pokynem k Resortnímu systému jakosti 
v oboru pozemních komunikací v oblasti 2.2.1 Zkušebnictví (laboratorní činnost), č.j. 19160/95 - 230 
(Věstník dopravy č. 23/95), změna I a 2 č.j. 29693/98 - 120 (Věstník dopravy č. 25/1998).

P 5.2 Účel srovnávacích měření

P 5.2.1.1 Účelem srovnávacích měření je stanovit opakovatelnost hodnot měřených průhybů a repro- 
dukovatelnost výsledků hodnocení únosnosti vyjádřené zbytkovou dobou životnosti a tloušťkou zesí
lení vozovky.

P 5.2.1.2 Opakovatelnost hodnot měřených průhybů je těsnost shod}' mezi výsledky po sobě následu
jících měření průhybu provedených za stejných podmínek měření. Stejné podmínky měření pro účely 
této přílohy zahrnují :
- tentýž postup měření,
- tatáž obsluha,
- totéž měřicí zařízení,
- totéž zkušební místo měření,
- opakování měření v průběhu krátké časové periody (při volbě časové periody je nutné brát v úvahu 
možnost změny okolních podmínek zkušebního místa, např. teplota, dynamické účinky okolní dopravy 
a další, a dobu odezvy předchozího měření).

P 5.2.1.3 Reprodukovatelnost výsledků hodnocení únosnosti vyjádřené zbytkovou dobou životnosti 
a tloušťkou zesílení vozovky, dále jen reprodukovatelnost, je těsnost shody mezi výsledky hodnocení 
únosnosti vyjádřené zbytkovou dobou životnosti a tloušťkou zesílení vozovky získanými za změně
ných podmínek měření. Změněné podmínky měření pro účely této přílohy zahrnují :
- princip měření,
- metoda měření,
- provozovatel,
- obsluha.
- měřicí zařízení.

P 5.2.1.4 Měřený průhyb se vyjadřuje hodnotami průhybu vozovky v mm ve stanovených bodech 
u pákového průhvboměru podle postupu I a II Přílohy 2. u deflektografu dle obrázku P 3.3 a článku 
P 3.6.4.1 Přílohy 3 a u rázových zařízení podle článku 3.1.1 ČSN 73 6192.

P 5.2.1.5 Zbytková doba životnosti v rocích se stanoví postupem nebo programem rutinně využíva
ným u jednotlivých měřicích zařízení. Výpočet se provádí pro tři až pět zadaných hodnot dopravního 
zatížení.

P 5.2.1.6 Návrh tloušťky zesílení vozovke v mm se stanoví postupem nebo programem rutinně využí
vaným u jednotlivých měřicích zařízení. Výpočet se provádí pro tři až pět zadaných hodnot dopravní

ho zatížení.
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P 5.2.1.7 Průhyby naměřené jednotlivými měřicími zařízeními pro účely opakovatelnosti se porovnají 
s požadovanými hodnotami podle tabulky P 5.1, výsledky hodnocení únosnosti získané na základě 
měření jednotlivých zařízení se porovnají s požadovanými hodnotami podle tabulky P 5.2.

P 5.2.1.8 Vyhodnocení opakovatelnosti měření průhybu slouží k posouzení spolehlivosti měřicích 
zařízení.

P 5.2.1.9 Vyhodnocení reprodukovatelnosti slouží k posouzení shody výsledků zbytkové doby život
nosti a návrhu tloušťky zesílení netuhých vozovek při použití různých měřicích zařízení a metod vy
hodnocování.

P 5.3 Technické požadavky

P 5.3.1 Zkušební vozovky

P 5.3.1.1 Zkušební vozovky musí zahrnovat podle tabulky P 3.1 nejméně dva typy vozovek s nestme- 
lenými podkladními vrstvami, dva typy vozovek s podkladními vrstvami stmelenými asfaltem a nej
méně jeden typ vozovek s podkladními vrstvami stmelenými cementem. Rozlišení vrstev se provádí 
podle čl. P 3.4.1.3, P 3.4.1.4 a P 3.4.1.5.

P 5.3.1.2 Vozovkv s nestmelenými podkladními vrstvami a s podkladními vrstvami stmelenými as
faltem mají být voleny tak, aby reprezentovaly typy vozovek s max. pořadnicí průhybu v rozpětí cca 
od 0,200 do 0,800 mm.

P 5.3.1.3 Vybrané zkušební vozovky mají pokrýt celý měřící rozsah zkušebních zařízení a mají být 
voleny tak, aby představovaly nejčetněji se vyskytující typy netuhých vozovek na síti pozemních ko
munikací.

P 5.3.1.4 Zkušební úseky se zvolenými typy vozovek je vhodné vybrat:
- ve vzájemné blízkosti pro omezení časových ztrát při přejíždění (max. do 40 km),
- s nevýznamným silničním provozem (vyloučí se ovlivnění měření silničním provozem a zhoršování 

stavu vozovek vlivem zatížení nebude výrazné, což umožní porovnávat prvotní výsledky s následně 
prováděnými měřeními),

- na přehledném a přímém úseku pozemní komunikace, pokud možno ne v zářezu, s funkčním povr
chovým odvodněním,

- o délce alespoň 400 m bez výskytu četných poruch vozovky.

P 5.3.1.5 S ohledem na časovou náročnost srovnávacího měření je možné provádět srovnávací měření 
postupné, zvlášť pro každý typ vozovky stanovený v čl. P 5.3.1.1.

P 5.3.2 Připravenost měřicích zařízení

P 5.3.2.1 Měřicí zařízení musí být nakalibrována v souladu s Přílohou 2 (pákový průhyboměr). Přílo
hou 3 (deflektograf) a ČSN 73 6192 (rázová zařízení). Každý provozovatel musí při srovnávacím mě
ření předložit doklad o poslední kalibraci jednotlivých měřidel či prvků měřicích systému zařízení.
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P 5.4 Príprava srovnávacích měření

P 5.4.1 Harmonogram postupu
- ŔSD ČR poverí vybranou organizaci řízením a vyhodnocením srovnávacích měření
- vybraná organizace:

. zajistí oznámení konání srovnávacích měření nejméně 3 měsíce předem ve Věstníku dopravy 
a všem předpokládaným účastníkům (provozovatelům měřicích zařízení)

. na základě předběžných přihlášek zašle všem účastníkům pokyny obsahující 
. cíl měření
. požadavky na technické podklady 
. požadavky na měření a vyhodnocení dat 
. předpokládanou cenu 
. závaznou přihlášku

. zajistí vytypování zkušebních úseků, na kterých provede vyhledávací měření průhybů 
pro posouzení homogenity, zajistí odběry vzorků vozovky včetně laboratorních zkoušek 
a posouzení vrstev vozovky a na základě předběžných průzkumů stanoví definitivní lokalizaci 
zkušebních úseků

. sestaví plán měření, který spolu s potřebnými podklady k měření a vyhodnocení dat 
a s organizačními pokyny rozešle všem přihlášeným provozovatelům měřicích zařízení nejméně 
3 týdny před konáním srovnávacích měření.

P 5.5 Průběh srov návacích měření

P 5.5.1 Opakovatelnost

P 5.5.1.1 Opakovatelnost se stanovuje na nejméně třech zkušebních vozovkách, které se liší velikostí 
maximálního průhybu přibližně v rozsahu :
- 0.200 mm,
- 0,400 mm,
- 0.800 mm.

P 5.5.1.2 Měření se provádí vždy na 3 zkušebních místech, vzdálených od sebe nejméně 12,00 m, 
na každé ze tří zkušebních vozovek, přičemž na jednom zkušebním místě se měření opakuje nejméně 
10-krát. Časová prodleva mezi jednotlivými měřeními (viz podmínky v čl. P 5.2.1.2) se volí v závis
losti na velikosti maximálního průhybu a typu vozovky v rozmezí od 60 do 300 sec.

P 5.5.1.3 Rázová zařízení měří při jednotném zatížení 50 kN +/- 2 kN při průměru zatěžovací desky 
300 mm. Deflektograf opakovaně najíždí na zkušební místo s přesností v rozsahu +/- 0,1 m.

P 5.5.1.4 Opakovatelnost se stanovuje pro hodnoty průhybu ve všech bodech definovaných pro jed
notlivá měřicí zařízení v čl. P 5.2.1.4.
Do vyhodnocení opakovatelnosti vstupují pouze výsledné hodnoty průhybů, tj. hodnoty, které vstupují 
do dalšího zpracování.

P 5.5.2 Reprodukovatelnost

P 5.5.2.1 Reprodukovatelnost se hodnotí na všech zkušebních vozovkách uvedených v čl. P 5.3.1.

P 5.5.2.2 Měření se provádí vždy na nejméně 30 zkušebních místech, vzdálených 12,00 m od sebe, 
na každém typu zkušební vozovky. Zkušební místa se predznačí při měření deflektografem, který za
hajuje měření na daném typu vozovky. V případě, že deflektografý nejsou zastoupeny, je třeba zku
šební místa předem předznačit jinou metodou.
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P 5.5.2.3 Rázová zařízení měří při jednotném zatížení stanoveném pro každou zkušební vozovku 
s tolerancí +/- 2 kN při průměru zatěžovací desky 300 mm. Za přítomnosti dvou a více deflektografů 
musí deflektograf, podle něhož se neprovádí predznačení zkušebních míst, dodržet při najíždění 
na zkušební místo přesnost v rozsahu +/- 0,1 m.

P 5.5.2.4 Na jednotlivých zkušebních vozovkách musí být dodrženy teplotní podmínky stanovené 
v ČI. P 3.3.2.
P 5.5.2.5 Teplota vozovky zjištěná podle čl. P 3.3.2.1 na začátku a na konci měření na jednotlivých 
zkušebních vozovkách by neměla přesáhnout rozmezí +/- 5 °C.

P 5.S.2.6 Měření na jednotlivých zkušebních vozovkách se provádí při dvou rozdílných teplotách 
vozovky v rozmezí nejméně 10 +/- 2 °C za účelem ověření správnosti opravy na teplotu vozovky.

P 5.6 Požadované hodnoty

Tabulka P 5.1 - Kritérium opakovatelnosti

Typ zařízení Maximální interval spolehlivosti pro střední 
hodnoty průhybů při 95 % pravděpodobnosti (mm)

- rázová zařízení 0,006

- deflektografy 0,030

- pákové průhyboměry

postup I 0,100
postup II 0,030

Tabulka P 5.2 - Kritérium reprodukovatelnosti

Typ zařízení
Zbytková doba životnosti ” 

(roky)
Tloušťka zesílení "

(mm)
- rázová zařízení 3 10

- deflektograf)' 3 10

- pákové průhyboměry

postup I 3 10
postup II 3 10

Všechna zařízení (vzájemně) "V 20

0 Nejvyšší přípustné odchylky od hodnoty zbytkové doby životnosti a tloušťky zesílení stanovené 
výpočtem dle TP 77 kap. 14.10 a kap. 5.4.2 těchto TP při použití pruhybové čáry, která je střední 
hodnotou souboru naměřených průhybových čar na jednotlivých zkušebních místech.
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P 5.7 Vyhodnocení srovnávacích měření

P 5.7.1 Povinnosti provozovatelů měřicích zařízení

P 5.7.1.1 Na základě všech potřebných podkladů pro vyhodnocení naměřených dat, tj.
- zadané dopravní zatížení,
- meziroční nárůst dopravy,
- rok sčítání dopravy,
- skladba konstrukce vozovky a tloušťky vrstev,
- moduly pružnosti, Poissonova čísla, vlastnosti podloží,
- teploty vozovky,
- charakteristická teplota asfaltových vrstev pro dané podmínky,
- návrhové období, které provozovatelé měřicích zařízení obdrží od organizace pověřené řízením 

a vyhodnocením srovnávacích měření, provedou provozovatelé požadované výpočty a výsledky 
pro jednotlivé typy zkušebních vozovek, tj.

- hodnoty průhybu pro stanovení opakovatelnosti,
- hodnoty průhybu pro stanovení reprodukovatelnosti,
- zbytkovou dobu životnosti a
- tloušťku zesílení předají ve stanoveném termínu a požadované formě pověřené organizaci.

P 5.7.1.2 Neplatná data nebo vynechaná zkušební místa musí být všemi provozovateli v předávaných 
dokladech jednotně označena nulou.

P 5.7.1.3 Zpracování a předávání výsledků ve variantách se pro účely hodnocení opakovatelnosti 
a reprodukovatelnosti nepřipouští.

P 5.7.1.4 Pro posouzení shody výsledků reprodukovatelnosti jsou provozovatelé povinni na výzvu 
pověřené organizace provést doplňující výpočty z podkladů přesně definovaných pověřenou organiza
cí.

P 5.7.2 Organizace pověřená řízením a vyhodnocením

P 5.7.2.1 Organizace pověřená řízením a vyhodnocením srovnávacích měření vyhodnotí výsledky 
předané od jednotlivých provozovatelů a stanoví závěr} o splnění či nesplnění stanovených podmínek 
ve smyslu tabulek P 5.1 a P 5.2 čl. P 5.6.

P 5.7.2.2 Splní-li účastník srovnávacích měření požadované podmínky dle čl. P 5.6, je provozovateli 
pro měřicí zařízení a vyhodnocovací metodu vydáno ,.Oprávnění k měření a ke stanovování zbytkové 
doby životnosti a návrhu tloušťky zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací", dále též 
Oprávnění dle vzoru uvedeného v čl. P 5.8.3.

P 5.7.2.3 Platnost Oprávnění není dotčena, nedojde-li v průběhu platnosti k podstatným změnám kon
strukce zařízení a programového vybavení. Veškeré změny týkající se konstrukce zařízení a progra
mového vybavení je držitel Oprávnění povinen oznámit cestou Ředitelství silnic a dálnic České re
publiky Ministerstvu dopravy a spojů - odboru pozemních komunikací nejpozději do 15 dnů od prove
dení změn k posouzení jejich vlivu na platnost tohoto Oprávnění.

P 5.7.2.4 Pokud některé měřicí zařízení nesplní podmínky opakovatelnosti, musí provozovatel odstra
nit příčinu. Pokud příčina bude odstraněna po ukončení srovnávacích měření, musí provozovatel spl
nění podmínek dle tabulky P 5.1 prokázat novým měřením dle čl. P 5.5.1. jehož regulérnost zajišťuje 
na náklady žadatele ŘSD ČR nebojím pověřená organizace.
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P 5.7.2.5 Splnilo-li měřicí zařízení podmínky opakovatelnosti dle tabulky P 5.1 při srovnávacích mě
řeních organizovaných v době ne delší jak 3 roky před termínem vyhlášených srovnávacích měření 
a u zařízení nedošlo k podstatným změnám konstrukce a programového vybavení ve smyslu 
čl. P 5.7.2.3, nemusí se zařízení z hlediska opakovatelnosti zúčastnit nového srovnávacího měření.

P 5.7.2.6 Pokud zařízení nesplní na některém zkušebním typu vozovky požadavky reprodukovatel- 
nosti dle tabulky P 5.2, upraví provozovatel na základě výsledků vyplývajících z vyhodnocení srovná
vacích měření svoji vyhodnocovací metodu, nebo bude měřicí zařízení pro tento typ vozovek vylouče
no z používání.

P 5.1.2.1 Při žádosti o udělení Oprávnění k měření a ke stanovování zbytkové doby životnosti a návr
hu tloušťky zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací novému měřicímu zařízení je nutné 
provést srovnávací měření minimálně se zařízením stejného typu (shodný princip měření), které již 
toto Oprávnění vlastní. Při splnění stanovených podmínek dle tabulky P 5.1 a P 5.2 bude pro nové 
měřicí zařízení vydáno požadované Oprávnění. Regulérnost tohoto srovnávacího měření zajišťuje 
na náklady žadatele ŘSD ČR nebojím pověřená organizace.

P 5.8 Závěrečná ustanovení

P 5.8.1 Uplatnění ustanovení těchto podmínek

P 5.S.1.1 Od 1.4.1999 nesmí být měřicí zařízení, která nevlastní Oprávnění I; měření a ke stanovování
zbytkové doby životnosti a návrhu tloušťky zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací podle 
těchto podmínek, k těmto účelům užívána.
Tato zařízení se musí zúčastnit srovnávacích měření oznámených dle čl.P 5.4.1 nebo musí provést 
srovnávací měření dle čl. P 5.1.2.1.

P 5.8.1.2 Provozovatelé měřicích zařízení vlastnící Oprávnění k měření jsou povinni se na výzvu 
ŘSD ČR pověřené organizace zúčastnit srovnávacích měření.
Při neúčasti je provozovatel povinen na své náklady zajistit za přítomnosti ŘSD ČR nebojím pověřené 
organizace v termínu nejpozději do 2 měsíců náhradní srovnávací měření na stanovených typech vo
zovek. minimálně s jedním zařízením stejného typu (shodný princip měření), které se srovnávacích 
měření zúčastnilo. Není-li splněna podmínka stanovená v čl. P 5.7.2.5, je třeba provést i měření opa
kovatelnosti podle čl.P 5.5.1.
Není-li provedeno ani náhradní srovnávací měření, pozbývá pro měřicí zařízení původní Oprávnění 
platnost.

P 5.8.2 Opakování srovnávacích měření

P 5.8.2.1 ŘSD ČR vyhlašuje konání srovnávacích měření v intervalu 3-5 let.Vyvstanou-li však okol
nosti. které nelze odkládat, vyhlašuje termín konání srovnávacích měření podle těchto potřeb i dříve.

P 5.8.3 Vzor Oprávnění k měření a ke stanovování zbytkové doby životnosti 
a návrhu tloušťky zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací
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MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
Odbor pozemních komunikací
nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č.j. xxxxxx/99-120

Na základě vyhodnocení výsledků srovnávacího měření zařízení pro měření a stanovování zbytkové 
doby životnosti a návrhu tloušťky zesílení vozovek pozemních komunikací, provedeného v roce xxxx 
Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří pro zkoušky při provádění pozemních komunikací 
dle přílohy 5 TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek č.j. 24908/96-120 ve znění změny 
č.j. xxxxxx/99-120. Ministerstvo dopravy a spojů - odbor pozemních komunikací

vydává

OPRÁVNĚNÍ
k měření a ke stanovování zbytkové dob}' životnosti a návrhu tloušťky

zesílení netuhých vozovek pozemních komunikací

číslo xx/xx

pro

zařízení XXXXXXXXXXXXXXX, identifikační číslo xxxxxxx s vyhodnocovacím progra
mem xxxxxxxxx (název, číslo, ....) provozované firmou

zastoupenou panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
jednatelem/ředitelem společnosti.

Toto oprávnění se vztahuje na měření a stanovování zbytkové doby životnosti a návrhu tlouštky 
zesílení všech typů netuhých vozovek pozemních komunikací a stanovuje provozovateli povinnost 
předkládat jako nedílnou součást návrhu tlouštky zesílení komentář, ze kterého jednoznačně vyplývají 
všechny parametry a podmínky zohledněné při návrhu.

Držitel tohoto oprávněni je povinen cestou Ředitelství silnic a dálnic Česke republiky’ hlásit Ministerstvu 
dopravy a spojů - odboru pozemních komunikací veškere změny tykající se konstrukce zařízeni a programového 

vybaveni nejpozdéji do / 5 dnů od provedeni k posouzení jejich vlivu na platnost tohoto oprávněni

Oprávnění platí do 2)

XX.XX.XXXX

V Praze dne Ing. Petr Kilian 

ředitel
odboru pozemních komunikaci

Platnost opravnčni se neuvádí, je-li omezena pouze lhůtou 
opakováni srovnávacích mířeni ve smyslu ii P 5 8.2
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