ZHODNOCENÍ ŠKOLENÍ
SILNIČNÍ AKADEMIE 4 ‒ LEDEN – BŘEZEN 2019
Sdružení pro výstavbu silnic připravilo ve spolupráci se společností VIAKONTROL, spol. s r.o., další
workshopy SILNIČNÍ AKADEMIE. Školení navazuje na workshopy SILNIČNÍ AKADEMIE 2018, které
se setkaly s velmi dobrým ohlasem. Proto také došlo k rozšíření o další témata (viz níže) a o další
místo konaní – kromě Prahy se workshopy konaly také v Brně. K 11. březnu 2019 proběhlo
27 workshopů.
Témata jednotlivých workshopů:
Asfalty a asfaltová pojiva v silničním stavitelství
Obsah workshopu: Asfalty a asfaltová pojiva (výroba, postup, návrh pro použití, aplikace), zkoušení
asfaltů a asfaltových pojiv, studené asfaltové směsi, exkurze laboratoře
Asfaltové směsi
Obsah workshopu: Asfaltové směsi, vstupní materiály, návrh, hutnění asfaltových směsí, kontrola
kvality, recyklace asfaltových směsí.
Údržba a opravy vozovek
Obsah workshopu: Systém hospodaření s vozovkou, diagnostický průzkum vozovek, poruchy vozovek
a příklady jejich oprav.
Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek
Obsah workshopu: Základní vlastnosti zemin, klasifikaci zemin, posuzování zemin z hlediska
vhodnosti do zemního tělesa a podloží vozovky, navrhování a provádění úpravy zemin, provádění
a kontrolu aktivní zóny zemního tělesa.
Podkladní vrstvy vozovek
Obsah workshopu: Objasnění základních požadavků na nestmelené podkladní vrstvy a vrstvy
ze směsí stmelených hydraulickými pojivy a některé aktuální problémy. Součástí je i prezentace
požadavků nové ČSN 73 6126-1.
Navrhování vozovek
Obsah workshopu: Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů (dopravní
zatížení a únosnost podloží), úvod do návrhové metody podle TP 170 + Dodatek (2010), práce
s katalogem vozovek a současné problémy.
Cementobetonový kryt
Obsah workshopu: Komplexní problematika vozovek s cementobetonovým krytem. Návrh, výroba,
pokládka cementobetonového krytu.
Jedenácti workshopů se zúčastnilo 65 pracovníků z členských organizací a 67 pracovníků
z nečlenských organizací. K 7. červnu 2018 tedy celkem 132 pracovníků.
SILNIČNÍ AKADEMIE je zařazena v akreditovaném vzdělávacím programu celoživotního vzdělávání
ČKAIT. Účastníkům je za absolvování jednoho workshopu přidělen 1 bod a udělen certifikát
o absolvování akademie.
Přílohy:
1. Přehled účasti na školení
2. Přehled hodnocení školení a přednášených témat
3. Zastoupení jednotlivých profesí na školení
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