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1. Úvod 
 

Na stavbu, obnovu a rekonstrukci vozovek na silnicích, dálnicích a místních 

komunikací se používá velké množství přírodních stavebních materiálů, jejichž zdroje nejsou 

nevyčerpatelné (např. těžené nebo drcené kamenivo). V minulosti se problém nedostatku 

materiálu řešil využíváním místních zdrojů nebo průmyslových odpadů  

(asfalty, atd.) a jejich vhodnou úpravou. V období energetické krize, kdy byl nedostatek 

asfaltu, se začala řešit otázka znovuvyužití materiálu stávajících konstrukčních vrstev 

netuhých vozovek. Jak se ukázalo později, nebyla to jen otázka technická, ale i ekologická a 

ekonomická. V současné době už na tuto otázku známe odpověď. 

 

Časem vyvstala další fakta. Například jak vyřešit problém, aby se dal použít všechen 

materiál ze stávajících vozovek. Není to jen otázka fyzikálně mechanických vlastností nových 

směsí, konstrukčního řešení rekonstruované nebo opravované vozovky, ale i strojní a 

mechanizační sestavy. V současné době je stále populárnější v postkomunistických státech 

metoda recyklace za studena na místě nebo v mobilní obalovně. Recyklací za studena je 

možné znovu použít asfaltový materiál ze stávající vozovky, ale i částečně stmelený 

(penetrační makadam) nebo nestmelený a značně nehomogenní materiál. Materiál získaný 

recyklací na místě nebo v mobilní obalovně se dá upravit na požadovanou kvalitu přidáním 

stabilizačních pojiv, jako jsou cement, směsná hydraulická pojiva, asfaltová emulze, zpěněný 

asfalt a jejich kombinace. Tím se dosáhne nejen vyšší únosnosti celé konstrukce vozovky, ale 

je možno odstranit i vady geometrického řešení a uspořádání pozemních komunikací (PK) ve 

výhodných finančních relacích. 

 

Výhody a důvody recyklace: 

� ochrana životního prostředí 

� 100 % znovuvyužití materiálu ze stávající vozovky 

� ekonomická výhodnost metody 

� omezená kapacita skládek 

� ochrana přírodních zdrojů a značné snížení objemu přepravovaného materiálu 

nákladními auty (pohonné hmoty, prašnost, atd.) 
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1.1. Cíl diplomové práce 
 

Cílem diplomové práce je vypracovat návrh směsi recyklované za studena 

v konstrukčních vrstvách netuhé vozovky v několika variantách na vybraném úseku, podle 

předem připravených průkazních zkoušek a zároveň zpracovat pracovní postup rekonstrukce 

vozovky. Směsi budou navrženy dle požadavků TP 208 na silnici III/27251 v Libereckém 

kraji z Chrastavy do Václavic. 

Závěrečný elaborát má obsahovat výsledky průkazních zkoušek prováděných v rámci 

návrhu směsi a dále kontrolních zkoušek hotové recyklované vrstvy. 

 

2. Přehled stavu recyklace u nás a v zahrani čí  
 

Hlavní významy recyklace jsou využití starého materiálu a zlepšení charakteristiky a 

únosnosti konstrukce stávající vozovky:  

� přeměnou poškozené nestejnorodé PK na homogenní konstrukci 

� zvýšením únosnosti vozovky PK, přizpůsobením na požadavky vyšší třídy 

dopravního zatížení 

� zlepšením trvanlivosti, snížení sensitivity (citlivosti) na vodu a zvýšení odolnosti 

proti mechanickému opotřebení 

� ochranou podkladních a nižších vrstev v konstrukci vozovky s nevyhovujícími 

parametry 

 

Metoda opravy vozovky pomocí recyklace stávajícího materiálu je vlastně alternativou 

ke klasické metodě oprav pomocí překrývání poškozené asfaltové vrstvy novou asfaltovou 

směsí, zrnitým materiálem vázaným cementem. Podle stupně dopravního zatížení se 

recyklovaná vrstva překrývá, buď nátěry, nebo několika vrstvami asfaltové směsi. Jak 

klasická metoda, tak i recyklace má stejný výsledek v opravě poškozených vozovek, ale 

recyklace má tu výhodu, že 100 % znovuvyužívá stávající materiál vozovky při menší úpravě 

nivelety a značně zkracuje dobu opravy. 
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Další výhodou recyklace za studena je, že nevyžaduje dopravu materiálu k míchání 

v obalovně nebo uskladnění materiálu na skládce. Recyklace je také považována za stabilizaci 

s přísadami pojiv, jelikož se přidávají do R-materiálu a dochází tak k přeměně fyzikálních a 

chemických vlastností smíchané směsi. 

 

Metoda je v současné době nejvíce používaná v USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku, 

Jižní Africe, Německu, Španělsku, Francii a v mnoha dalších zemích. Podíl recyklací 

vyjádřený v procentech se v různých státech světa odlišuje podle toho, jak která země 

upřednostňuje ekologická hlediska. Největší procento vykazují USA 74 %, nezanedbatelný 

podíl je i v Japonsku 35 %. V České republice se oprava vozovek recyklací pohybuje kolem  

3 %. 

 

2.1. Druhy recyklací 
 

Recyklace se dělí: 

� podle teploty zpracování směsi: 

� za studena  

� za horka 

� podle místa provádění: 

� na místě  

� v mobilním mísícím centru  

� v obalovnách 

 

3. RECYKLACE ZA STUDENA 
 

3.1. Obecně 
 

V Evropě hrála zásadní roli v propagaci této metody šetrné k životnímu prostředí firma 

Wirtgen a na Americkém kontinentě to byly firmy Martec a Roadtec. Nejvíce poznatků jsem 

získal ve firmě Baltom s.r.o., která vlastní stroje firmy Wirtgen a jako jedna z prvních u nás 

s nimi začala pracovat. Recyklace za studena je ekonomicky účinná a šetrná metoda 

k životnímu prostředí k budování výběrových podkladních a ložních vrstev pro konstrukci 



 6 

vozovky. Rozdíl je ve způsobu provádění recyklace za studena, buď na místě (in-situ) anebo 

v mobilním mísícím centru (in-plant). 

3.2. Rozdělení recyklace za studena 
 

Recyklace za studena je více funkční proces, který může uspokojit několik potřeb 

v opravě a údržbě silnic. Rozeznáváme dvě metody recyklace za studena: 

� plná (Full-Depth-Reclamation) 

Jedná se o společnou recyklaci podkladních a obrusných vrstev krytu nebo jen 

podkladních vrstev na místě s pracovní hloubkou recykléru od 120 do 250 mm. Touto 

metodou se vyrábí směsi stmelené i nestmelené. Pro stmelené směsi se obvykle jako 

pojiva používají cement, jiné hydraulické pojivo, asfaltová emulze, zpěněný asfalt 

nebo kombinace asfaltové emulze / zpěněného asfaltu spolu s cementem.  

� částečná (Partial-Depth-Reclamation) 

Jde o recyklaci asfaltových vrstev krytu v maximální hloubce 120 mm. 

Částečnou recyklací se vyrábí pouze směsi stmelené a výsledná tloušťka vrstvy je  

od 50 do 120 mm. Jako pojivo se používá pouze asfaltová emulze nebo zpěněný asfalt. 

 

 Podle druhu přidávaných pojiv do recyklovaného materiálu můžeme obě metody dále 

dělit. Rozeznáváme dva druhy přidávaných pojiv: 

• hydraulická pojiva – cement, speciální směsná pojiva  

• asfaltová pojiva – asfaltová emulze, zpěněný asfalt 

 

Rozdělení recyklace za studena podle pojiv je ukázáno na schématu na následující 

straně.
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 Recyklace za 
studena 

100% využití 
původního materiálu 

přidání 

voda kamenivo pojivo 

zpracování a kompaktnost cement a jiné 
hydraulické pojivo 

cement a zpěněný 
asfalt 

cement a 
asfaltová emulze 

 

zpěněný asfalt asfaltová emulze  chybějící frakce 
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3.3. Postup recyklace za studena 
 

Recyklace za studena se provádí dvěma způsoby:  

� v mobilním mísícím centru (in-plant), odfrézovaný materiál se odveze do mísícího 

centra kde se upraví jeho vlastnosti na požadovanou kvalitu a vyrobí se recyklovaná 

směs a/nebo 

� na místě (in–situ), k materiálu získaného z vozovky se přidávají pomocí recyklačního 

stroje vhodné příměsi 

 

Recyklace za studena na místě nebo v mobilním mísícím centru je vhodná na tyto 

druhy R – materiálů: 

� R-materiál z původní konstrukce vozovky se pro výrobu nových podkladních vrstev 

upravuje přidáním cementu, zpěněného asfaltu nebo asfaltové emulze, nové kamenivo 

v požadované frakci se dávkuje buď před recyklér (recyklace na místě) nebo současně 

s R-materiálem do dávkovací násypky (recyklace v mobilním mísícím centru) 

� nový materiál se může smíchat se stabilizačními pojivy (např. cement, hydroxid 

vápenatý, asfaltová emulze, zpěněný asfalt atd.) pro výrobu podkladních vrstev, např. 

kamenivo může být smícháno s vodou a cementem za účelem výroby hubeného 

betonu, protože silniční válce ho lépe zhutní 

� opětné použití asfaltových krytů, které obsahují dehet. Recyklace takového materiálu 

v klasické obalovně (za horka) je zakázána, kvůli škodlivým karcinogenním výparům 

polyaromatických uhlovodíků způsobených spalováním, uskladnění tohoto materiálu 

je drahá záležitost, protože se s ním musí nakládat jako s nebezpečným odpadem 

podle zákona o životním prostředí. Recyklace za studena je vhodný proces jak 

nakládat s tímto nebezpečným materiálem. Jediné možné řešení je smíchat ho a obalit 

vhodným asfaltovým pojivem, tím je jednak uzavřen a nedochází k uvolňování 

nebezpečných látek do životního prostředí a dokonce se dá znovu využít 

v podkladních vrstvách vozovek. 
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Obecně je metoda zpracovávání směsi v mísícím centru dražší oproti metodě 

zpracovávání směsi na místě v porovnání metru kubického zpracované směsi díky větším 

výdajům za dopravu. 

 

3.4. Recyklace v mobilním mísícím centru 
 

Hlavní výhody metody míchání směsi v mobilním mísícím centru jsou: 

� kontroly vstupních materiálů 

Metoda recyklace na místě dovoluje malou kontrolu konečné směsi oproti 

metodě prováděné v mobilním mísícím centru, kde může být použito i více druhů 

kameniv. Recyklovaný materiál se může před drcením nahromadit, testovat a podle 

potřeby měnit jeho výsledné vlastnosti. 

� kvality směsi 

Kvalita směsi se dá měnit při míchání v závislosti na vstupních materiálech 

např. homogenizace směsi. 

� schopnosti tvořit zásoby směsi 

Hotová směs ošetřená zpěněným asfaltem může být umístěna do zásobníku a 

použita později (v případě správné výroby je zpracovatelnost až 24 hod.). Tím se 

odstraňuje vzájemná závislost míchání a okamžitého zpracovávání hotové směsi. 

 

Mobilní mísící centrum se skládá z dávkovacích násypek, čerpadel s dávkovacím 

systémem pojiv (pro přidání vody, asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu) a 

z dvouhřídelové míchačky. Na obr. 1 a 2 je fotografie a schéma mobilní mísícího centra.  

 

Obr. 1: Mobilní mísící centrum s připojeným silem na cement a cisternou s asfaltovou emulzí 
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Obr. 2: Mobilní mísící centrum (Wirtgen KMA) 

 

3.5. Recyklace na místě 
 

Současné speciální stroje na recyklaci (recykléry) se vyvíjely v průběhu několika 

posledních desetiletí ze silničních fréz a strojů na půdní stabilizaci. Moderní velký silný 

recyklér je navrhnut tak, aby uměl recyklovat silnou vrstvu vozovky za vysoké flotace 

v jednom průchodu strojem. 

 

Srdcem recykléru je rotační frézovací a mísící buben s prostorem kolem, kde jsou 

trysky na vodu a asfaltová pojiva. Buben se z pravidla točí proti směru hodinových ručiček, 

rozpojí stávající kryt vozovky na zrna materiálu a homogenně je promíchává s přidanými 

pojivy. Frézovací rotor (obr. 3) má velký počet do spirály sestavených segmentů, ke kterým 

jsou připevněny držáky nožů a do nich jsou vloženy frézovací nože z tvrzeného kovu 

(Wolfram). Frézovací nože jsou na celém stroji nejvíce opotřebovávanou součástkou. 
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Obr. 3: Frézovací rotor recykléru WR 2500 

 

Voda a asfaltové pojivo jsou vedeny z cisteren - připojených k recykléru pryžovou 

hadicí, přímo do frézovacího a mísícího bubnu jsou dávkovány pumpou v závislosti na 

rychlosti recykléru. Aby se recyklovaný materiál stal opět kompaktním, je zapotřebí 

dosáhnout optimální vlhkosti směsi. Proto se množství vody přidávané do směsi přesně 

dávkuje a řídí mikroprocesorem, který je přímo spojen s pumpou a frézovacím bubnem, kde 

se materiál důkladně smísí s vodou. Podobným způsobem jako voda se mohou přímo do 

frézovacího bubnu přidávat i pojiva na stabilizaci směsi. Jako pojivo se při recyklaci používá 

cement, cementová suspenze, asfaltová emulze nebo kombinace těchto materiálů. Navíc 

pomocí oddělené a speciálně navržené dávkovací trysky může být do frézovacího bubnu 

přidán zpěněný asfalt. Na obr 4. je ukázán postup recykalce. 

 

 

 

Obr. 4: Postup recyklace za studena 
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Na stávající vozovku před recyklér se nanáší hydraulická prášková pojiva (cement). 

Toto všechno výše popsáno provádí recyklér v jednom pracovním cyklu. Nejdříve rozpojí 

kryt vozovky, poté společně s na dávkovanou vodou a pojivy směs důkladně promísí. 

V závislosti na použité metodě recyklace a typu pojiv se odvíjí uspořádání recyklačního 

vlaku. Recyklér je ale ve všech případech použit jako motor celého recyklačního vlaku, 

protože buď tlačí, nebo táhne ostatní vybavení, které je k němu připojeno pomocí závěsných 

nebo suvných tyčí. Typická uspořádání recyklačních vlaků jsou ukázána na obrázcích 5 až 10. 

 

 

Obr. 5: Uspořádání recyklační vlaku při recyklaci směsi cementovou suspenzí 

 

 

Obr. 6: Uspořádání recyklační vlaku při recyklaci směsi bezprašným cementem 

 

 

Obr. 7: Uspořádání recyklační vlaku při recyklaci směsi cementovou suspenzí a asfaltovou 

emulzí 
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Obr 8: Uspořádání recyklační vlaku při recyklaci směsi bezprašným cementem a zpěněným 

asfaltem 

 

 

Obr. 9: Uspořádání recyklační vlaku při recyklaci směsi asfaltovou emulzí 

 

 

 

Obr. 10: Uspořádání recyklační vlaku při recyklaci směsi zpěněným asfaltem 

 

Aby se směs vyrobená recyklérem stala dokonale kompaktní vrstvou a měla 

rovnoměrnou hustotu, je zapotřebí ji správně zhutnit. Hutnění se provádí těžkými silničními 

válci. Jako první hutní vyrobenou směs kombinovaný silniční válec, který jede ihned za 

recyklérem. Za ním jede grejdr, který upravuje sklon a niveletu do finální podoby. Poté 

následuje konečné hutnění. Hutnění je jedním z nejdůležitějších kroků pracovního postupu a 

má významný podíl na celkové kvalitě opravené vozovky. 
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3.6. Vstupní materiály 
 

3.6.1.  R – materiál / Kamenivo 
 

Hlavním vstupním materiálem při výrobě nové směsi je recyklované kamenivo nebo  

R – materiál. Recyklované kamenivo se získává buď při recyklaci na místě z původních 

vrstev, nebo se dodává v podobě R – materiálu, případně se oba způsoby kombinují. Výroba 

recyklovaného kameniva se provádí v souladu s ČSN EN 13242 + A1nebo ČSN 13043 + A1 

a dále pak podle TP 210.  

 

Při recyklaci kameniva se již nemusí prokazovat některé jeho vlastnosti (tvarový 

index, odolnost proti drcení, obsah celkové síry, odolnost proti zmrazování a rozmrazování), 

protože při výstavbě původních vrstev muselo již tyto parametry splňovat. U komunikací 

s nižší TDZ lze posoudit zrnitost a kvalitu jemných částic vizuálně, polní zkouškou dle  

TP 208 - příloha C. Pochází – li recyklované kamenivo z jiného zdroje nebo je neznámého 

původu, musí být splněny všechny požadavky, které platí pro výrobu nové směsi. „Znovu je 

potřeba zopakovat, že recyklované kamenivo, které splňuje požadované parametry je 

plnohodnotná náhrada kameniva přírodního a při jeho užití není důvod měnit standardní 

postupy při návrhu a provádění stavebního díla“[2]. 

 

Kamenivo, které obsahuje nevhodné příměsi (např. dehet) je možné recyklovat na 

místě s použitím pojiv bez zvláštních opatření. Poznávacím znakem přítomnosti dehtu ve 

směsi je jeho typický zápach, který se projevuje na čerstvě odlomené ploše, nebo po 

prohnětení zkušebního vzorku v ruce. Na rozdíl od asfaltu, který je cítit až při zvýšené teplotě, 

je dehet cítit i za studena. Podmínky na zpracovávání směsí, které obsahují dehet, jsou 

uvedeny v TP 150. V příloze ČSN EN 13285 jsou uvedeny požadavky na recyklované 

kamenivo pro nestmelené vrstvy. Podmínky na recyklované kamenivo získané 

z konstrukčních vrstev vozovek pro nestmelené vrstvy podle TP 208 jsou uvedeny v tab. 1. 
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Tab. 1. Požadavky na recyklované kamenivo získané z konstrukčních vrstev pro nestmelené 
vrstvy [4] 

Článek normy 
ČSN EN 13285 Vlastnost 

Požadavky 

MZK ŠD A ŠDB 

4.3.1 Označení směsi 0/32; 0/45 
0/32; 0/45;  

0/63 
0/32; 0/45;  

0/63 

NA.4.5 
tabulka NA.1 

Všeobecné požadavky 1)     HK 
na zrnitost      DK 
       směs 

GC 85 - 15 
GF 85 
GA 85 

— — 

NA.4.5 
tabulka NA.1 

HK – propad střed. sítem 1)   D/d < 4 
       D/d ≥ 4 

GTC 25/15 
GTC 20/17,5 — — 

NA.4.5 
tabulka NA.1 

Typická zrnitost 1)   DK 
   směs 

GTF 10 
GTA 10 

— — 

NA.4.5 
tabulka NA.1 

Max. obsah jemných částic 1)       HK 

          DK 
          směs 

f4 
f16 
f9 

— — 

NA.4.5 
tabulka NA.1 

Kvalita jemných částic 2) 3) Ip ≤ 4, wL ≤ 25%, SE30 

1) Platí pro frakce recyklovaného kameniva podle ČSN EN 13242+A1 pro výrobu směsi MZK v centru. 
2) Nezkouší se u směsí z R-materiálu 
3) IP index plasticity a wL mez tekutosti podle ČSN CEN ISO/TS 17892-12. Pokud vzhledem  
    k charakteru materiálu nelze stanovit mez plasticity, jedná se o materiál neplastický a platí IP = 0. 

 

Doporučené požadavky na recyklované kamenivo pro stmelené vrstvy podle TP 208 

jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab. 2. Doporučené požadavky na recyklované kamenivo pro stmelené vrstvy [4] 

Vlastnost 

Požadavky na kamenivo při použití pojiva 

cement nebo  
jiné hydraulické 

pojivo 

cement + asfaltová 
emulze nebo zpěněný 

asfalt 

asfaltová emulze 
nebo zpěněný asfalt 

Označení 
směsi 

recyklace na místě 0/32; 0/45; 0/63 0/32 

recyklace v centru 0/16; 0/22; 0/32; 0/45 0/16; 0/22; 0/32 

Max. obsah jemných částic f15 f15 f6 

Kvalita jemných částic IP ≤ 17 IP ≤ 17 — 

Nadsítné 10 % 10 % 10 % 
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3.6.2.  Voda 
 

Na promíchání všech přidávaných složek se používá záměsová voda, která musí 

splňovat podmínky dle ČSN EN 1008. 

 

3.6.3.  Hydraulická pojiva 
 

Cement 

Při požadavku na velké zvýšení únosnosti podkladních vrstev je výhodné použít jako 

pojivo cement, který umožňuje poškozenou konstrukci vozovky recyklovat do větší hloubky, 

a tím snížit tloušťku krytových vrstev vozovky. Jako pojivo poskytuje cement lepší 

soudržnost a únosnost, která se ještě postupem času zvyšuje. Ale na druhou stranu snižuje 

pružnost (plasticitu) smíchaných směsí, což může vést k vzniku smršťovacích trhlin. Všechny 

uvedené účinky mají za následek zvýšení objemové stálosti a pevnosti za proměnlivých 

vlhkostních podmínek. Do směsi se jako pojivo přidává buď struskoportlandský, nebo silniční 

cement třídy 32,5; 42,5; 52,5 N a R. Cement se do směsi přidává dvěma způsoby: 

� přímo – dávkuje se před recyklér a řídí distributor 

� jako cementová suspenze -  dávkování řídí recyklér 

 

Výsledná hodnota únosnosti podkladní vrstvy je závislá na kvalitě R-materiálu a 

množství přidaného cementu. 

 

Georoc Doroport TB 25 

Je nové směsné hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím slinku a hydraulických 

komponentů. Výhoda tohoto pojiva oproti cementu spočívá vtom, že má pomalejší náběh 

pevnosti. Doroport je odolný proti chemickým vlivům především má vysokou odolnost proti 

síranům. Použitím Doroportu v konstrukci vozovky se vyrobí vrstva, která je dobře 

zhutnitelná, nepraská, má vysokou únosnost a odolnost proti mrazu. V České republice toto 

pojivo vyrábí a distribuuje firma Holcim (Česko) a.s.  

 



 17 

Pro recyklaci za studena se používají hydraulická pojiva třídy pevnosti HRB 22,5 E a 

HRB 32,5 E, která splňují ENV 13282 dle TP 208. Požadavky na směs jsou stejné jak u 

cementového pojiva. 

 

3.6.4.  Asfaltová pojiva 
 

Asfaltová emulze 

Pro stmelení se používá kationaktivní emulze stabilní na cement typu C60B7 nebo 

C65B7 dle ČSN EN 13808. Jestliže se jedná jen o částečnou recyklaci asfaltových vrstev, tak 

se může použít asfaltová emulze typu C60BP7 a C65BP7.  

 

Zpěněný asfalt 

Zpěněný asfalt se musí vyrábět a dávkovat současně během procesu míchání 

v recykléru nebo v mísícím centru.  

 

Výroba zpěněného asfaltu probíhá následovně:  

� na 180°C zahřátý asfalt se dávkuje do expanzní komory (obr. 11), kde se k němu 

přidává kontrolované množství studené vody (asi 2 – 3 % hmotnosti) a vzduchu 

� výsledkem je expanze, díky které se až 30 násobně zvětší objem asfaltu 

� dosáhne se lepší smísitelnosti s rozemletým materiálem, protože je značně snížena 

viskozita asfaltu 

 

Obr. 11: Výroba zpěněného asfaltu  
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Takto vyrobený zpěněný asfalt musí splňovat tyto parametry: 

� doba polovičního poklesu je min. 10 sekund 

� poměr napěnění je min. 10 ml/g  

 

Na výrobu zpěněného asfaltu se používá asfalt 50/70, 70/100, 100/150 nebo 160/220 

dle ČSN EN 12591.  

 

Pozn.: Problém při výrobě zpěněného asfaltu spočívá v tom, že ropné rafinérie 

přidávají při výrobě asfaltu přísady proti pěnění, což značně omezuje schopnost vytvořit 

zpěněný asfalt. Stejně tak i z modifikovaného asfaltu se nedá vyrobit zpěněný asfalt. 

 

3.7. Nestmelené směsi 
 

Technické požadavky na recyklované směsi nestmelené jsou stejné jako na standardní 

nestmelené směsi dle národní přílohy ČSN EN 13285 a jsou názorně ukázány v tab. 3. 

Z důvodu specifických vlastností R – materiálu mají směsi vyrobené z tohoto materiálu 

značně omezené požadavky na provádění zkoušek. Z pohledu platné legislativy (TP 208) 

neexistuje R – materiál, který by nešlo využít jako ŠD. Sleduje – li se a upraví - li se u  

R – materiálu jeho vlhkost, lze ho využít jako MZK. U vrstvy z ŠD pro komunikace s třídou 

dopravního zatížení IV, V, VI lze posuzovat příslušné vlastnosti vizuálně pomocí polních 

zkoušek dle TP 208 – přílohy C. Na vrstvu z ŠD jsou většinou minimální požadavky. Jedná se 

o nejrozšířenější typ nestmelené vrstvy.  
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Tab. 3. Požadavky na recyklované nestmelené směsi [4] 

Článek normy 
ČSN EN 13285 Vlastnost 

Požadavky ČSN EN 13285 

MZK ŠD A ŠDB 

4.3.1 Označení směsi 0/32; 0/45 
0/32; 0/45;  

0/63 
0/32; 0/45;  

0/63 

4.3.3 

tabulka 4 
Nadsítné OC90 OC85 OC80 

4.3.2 

tabulka 2 
Max. obsah jemných částic 1) UF9 UF12 

4.4.1 

tabulka 6 
Požadavky na zrnitost 1) GA, GC, GO GE GN 

4.4.2 

tabulka 7 a 8 
Zrnitost jednotlivých dávek 1) 

Požadavky tab. 
7 a 8 

— — 

NA. 4.5 
CBR po sycení ve vodě po dobu 96 
hodin 1) 

Min. 100 % — — 

NA. 5.3 
Laboratorní srovnávací objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 2) 

Deklarovaná hodnota 

NA. 5.3 Vlhkost 3) -3 % až +2 % — — 

1) Nezkouší se u směsí, kde jedinou složku tvoří R – materiál.   
2) Platí pro směsi zhotovené z dodávaného recyklovaného kameniva. 
3) Doporučené max. odchylky od deklarované hodnoty. 

  

Použití vrstev recyklovaných bez přidávání pojiva v konstrukčních vrstvách vozovky 

je stejné s použitím vrstev nestmelených dle ČSN EN 736126 – 1 a je ukázáno v tab. 4. podle 

TP 208. 

 

Tab. 4. Užití recyklovaných vrstev bez použití pojiva [4] 

Vrstva 

Doporučená třída dopravního zatížení (TDZ) 
podle ČSN 73 6114 

Podkladní vrstva Ochranná vrstva 

ŠD recyklovaná na místě / z dodávaného 
recyklovaného kameniva 

ŠDA III, IV, V a VI bez omezení 

ŠDB V, VI V, VI 

MZK z dodávaného recyklovaného kameniva 1) bez omezení – 

1) Pro místní a účelové komunikace třídy dopravního zatížení VI, parkovací a odstavné plochy vozidel celkové 
hmotnosti do 3 t, dočasné komunikace a dočasné vysprávky je možno zejména při použití R-materiálu použít jako 
kryt . 
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3.7.1.  ŠD recyklovaná na místě 
 

Provedením recyklace na místě se dosáhne reprofilace a homogenizace vrstvy. To je 

možné provést dvěma způsoby, buď s přidáním, nebo bez přidávání dalšího materiálu 

(kamenivo, R – materiál) za účelem upravení křivky zrnitosti. 

 

Recyklace bez přidávání materiálu 

Frézou se rozpojí stávající konstrukční vrstva, promíchá se a poté grejdrem rozrovná 

do požadovaného sklonu a hutnicím válcem zhutní. 

 

Recyklace s přidáváním materiálu 

Recyklace s přidáváním dalšího materiálu se provádí dvěma způsoby: 

� V prvním případě se přidávaný materiál v určeném množství rozprostře na vrstvu 

určené k recyklaci. Následně je přidávaný materiál při frézování promíchán s 

původním materiálem. Poté se nově vzniklá vrstva štěrkodrti grejdrem rozrovná a 

hutnicím válcem zhutní. 

� V druhém způsobu se stávající vrstva určená k recyklaci pomocí frézy rozpojí a 

promíchá, grejdrem rozrovná. Následuje nadávkování přidávaného materiálu na 

rozfrézovanou vrstvu a pomocí hutnícího zařízení se vše zhutní. Tím dojde 

k částečnému nebo úplnému zatlačení přidávaného materiálu do původní vrstvy. U 

recyklovaných vrstev provedených z velmi hrubého materiálu se využívá této metody, 

jelikož zaplní mezery a uzavře povrch. 

 

Metodou recyklace na místě se nedá vyrobit mechanicky zpevněné kamenivo (MZK). 
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3.7.2. ŠD / MZK z dodávaného recyklovaného materiálu 
 

„Zpracovává se stejným způsobem jako při provádění nestmelených vrstev ze 

standardních materiálů (přírodní kamenivo) podle ČSN EN 13285 a ČSN 73 6126 – 1“ [2]. 

 

3.8. Stmelené směsi 
 

Stmelená směs se musí bezpodmínečně posoudit podle pevnostních charakteristik, aby 

se prokázal vliv pojiva. Chování stmelených vrstev netuhých vozovek nelze vysvětlovat jen 

pomocí jejich pevnosti, přestože se tato veličina používá k jejich klasifikaci a kontrole. 

Jelikož všechny stmelené vrstvy se z části chovají i jako nestmelené. Protože z pevnosti, 

kterou směs získá působením pojiva, se uplatňuje pouze pevnost ve smyku. Z toho pocházejí i 

teoretické úvahy, které tento fakt nerespektují a jsou dále zdrojem nepřesných a zkreslených 

požadavků na význam pevnosti směsi. 

 

V tab. 5 jsou vypsány fyzikálně mechanické vlastnosti stmelených recyklovaných směsí 

podle TP 208. „Výjimku tvoří recyklované směsi z velmi hrubých frakcí (přípustné jen při 

hloubkové recyklaci na místě), kde se žádné fyzikálně mechanické vlastnosti nepožadují a 

tyto směsi se posuzují jen vizuálně, protože z tak hrubého materiálu nelze vyrobit 

reprezentativní zkušební vzorky“ [2]. Jedinou zárukou je pouze fakt, že na celkové únosnosti 

vrstvy má značný podíl i frakce kameniva. Vždy musí být, ale zjištěn obsah velmi hrubého 

kameniva a posouzen podle požadavku na procento propadu D, které musí být menší než  

99 % hmotnosti. To zabraňuje tomu, že do směsi 0/32 nebude náhodně přidáno menší 

množství hrubé frakce a následně pak vydávána za směs 0/63 bez nutnosti zjišťovat pevnostní 

charakteristiky.  
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Tab. 5. Požadavky na recyklované stmelené směsi [4] 

Vlastnost 

Požadavky pro směsi s použitím pojiva 

cement nebo jiné 
hydr. pojivo 

cement + asfaltová emulze 
nebo zpěněný asfalt 

asfaltová emulze nebo 
zpěněný asfalt 

Označení směsi 
recyklace na místě 0/32; 0/45; 0/63 0/32 

recyklace v centru   

Požadavky na zrnitost směsi 1) 2) Příloha A, tab. A.1 Příloha A, tab. A.2 

Laboratorní srovnávací objemová 
hmotnost a optimální vlhkost 

deklarovaná hodnota 

Vlhkost 3) –3% až +2% 

Min. pevnost v tlaku RC  po 28 dnech 4) 

Odolnost proti mrazu a vodě 

C3/4 

85 % pevnosti RC 
— — 

Min. pevnost v příčném tahu Rit 
5)  

po 7 dnech 

Odolnost proti vodě min.  
(7 dní na vzduchu + 7 dní ve vodě) 

 
0,30 až 0,70 MPa 

 
75 % pevnosti Rit 

 
0,30 až 0,70 MPa 

 

75 % pevnosti Rit 

 
0,30 MPa 

 

60 % pevnosti Rit 

Mezerovitost — 6% až 14% 

1) Doporučené požadavky pro směs kameniva před přidáním pojiva. 

2) U složky R-materiálu se uvažuje kusová zrnitost. 

3) Doporučené max. odchylky od deklarované hodnoty. 

4) Zkouší se jako směs stmelená cementem podle ČSN EN 14227 – 1, další zkouška pevnosti v příčném tahu (Rit) a odolnosti 
proti vodě se pak neprovádí. Je možno navrhovat směsi i vyšších tříd pevnosti. 
5) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227-1 je možno nahradit zkoušku pevnosti 
v tlaku (RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 

 

V tab. 6. je ukázáno použití recyklovaných směsí s přidáváním pojiva v konstrukčních 

vrstvách vozovky podle TP 208. 

 

Tab. 6. Užití recyklovaných vrstev s použitím pojiva [4] 

Vrstva recyklovaná na místě /  
v míchacím centru 

Doporučená třída dopravního zatížení 

Obrusná vrstva Ložní vrstva 1) Podkladní vrstva 

s použitím cementu nebo jiného 
hydraulického pojiva 2) 

– – bez omezení 

s použitím cementu + asfaltové emulze nebo 
zpěněného asfaltu 2)  

– V, VI 3) bez omezení 

s použitím asfaltové emulze nebo zpěněného 
asfaltu 2) 

– IV, V, VI bez omezení 

1) Nerozlišuje se v případě jednovrstvého krytu. 
2) Pro místní a účelové komunikace třídy dopravního zatížení VI, parkovací a odstavné plochy a dočasné 
komunikace je možno použít i jako kryt vozovky. Pro místní obslužné komunikace se povrch vrstvy musí opatřit 
nátěrem nebo emulzním kalovou vrstvou. 
3) U směsí s vyšším podílem zbytkového asfaltu než cementu. 
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3.8.1.  Recyklace stmelených vrstev na místě 
 

Směs se vyrábí na místě pomocí recykléru, přidávané složky se u celkové recyklace 

dávkují buď přímo na povrch stávající vrstvy určené k recyklaci (kamenivo, cement a jiné 

hydraulické pojivo) nebo automaticky přes recyklér (cementová suspenze, asfaltová emulze, 

zpěněný asfalt). Vrstva určená k recyklaci se rozfrézuje a promíchá s přidávanými pojivy. 

Následuje rozrovnání do požadovaného sklonu a zhutnění.  U částečné recyklace je proces o 

něco náročnější z důvodu přesného dávkování jednotlivých složek, proto se pojiva dávkují 

přímo do bubnu recykléru (asfaltová emulze, zpěněný asfalt). Více viz kapitola 3.5 Recyklace 

na místě. 

 

3.8.2.  Recyklace stmelených vrstev v mísícím centru 
 

Princip této metody spočívá vtom, že se kamenivo určené k recyklaci převeze do 

mísícího centra, kde se přesně nadávkují jednotlivé složky (voda, pojiva a příp. doplňující 

materiál) a hotová směs se poté převeze zpět na místo na stavby k zpracování. Více viz 

kapitola 3.4 Recyklace v mísícím centru.   

 

3.9. Tloušťky recyklovaných vrstev 
 

Návrh opravy vozovky určuje celkovou tloušťku recyklované vrstvy. Pro zhutněné 

podkladní vrstvy pokládané nebo recyklované na místě (celková recyklace) nestmelené i 

stmelené cementem, asfaltovou emulzí, zpěněným asfaltem a jejich kombinací je doporučená 

tloušťka 120 až 200 mm a maximální dovolená tloušťka je 250 mm. U zhutněných vrstev 

asfaltového krytu pokládaných nebo recyklovaných na místě (částečná recyklace) stmelených 

asfaltovou emulzí a zpěněným asfaltem je doporučená tloušťka 50 až 120 mm.   
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3.10. Výhody recyklace za studena 
 

Recyklací za studena se dosáhne zkvalitnění podkladních vrstev. Další výhody, které 

zjevně vyplývají z používání této metody: 

� Životní prostředí. Materiál ze stávajících vrstev vozovky je plně využit. Nemusí se 

hledat poškozená místa vozovky a množství dováženého nového materiálu z lomů je 

minimální. Tato metoda redukuje počet nově otevřených lomů a tím výrazně omezuje 

škody a dopady na krajinu, které s tím souvisejí. Během stavby je výrazně snížen 

počet doprav a přeprav materiálů. Celková spotřeba energie je také výrazně snížena. 

Např. oproti klasické metodě oprav je výrazně nižší vyprodukování škodlivých 

výfukových plynů do ovzduší. 

� Kvalita recyklované vrstvy. Smíchání stávajících materiálů s novými – kamenivem a 

recyklačními pojivy (cement, asfaltová emulze atd.) – se dosahuje stejně vysoké 

kvality nové směsi, jako když je vyrobena v obalovně. Přidávání vody a pojiv je 

vysoce přesné díky mikroprocesoru, který řídí pumpovaní a dávkovací systémy. Ve 

frézovacím a mísícím bubnu jsou pojiva s R-materiálem přesně smíchány ve 

stanoveném mísícím poměru podle výsledků předem provedených laboratorních testů 

stávající konstrukce vozovky. Výsledná kvalita recyklované směsi je také závislá na 

správném postupu a výsledném hutnění. Průkazní zkouška stanoví přesné dávkování 

pojiv, které má na starosti pumpa recykléru. 

� Minimální možnost poruchy spodní podkladní vrstvy vozovky. Oproti klasické 

metodě oprav je minimální riziko možnosti porušení spodní podkladní vrstvy 

vozovky, protože recyklace za studena se provádí v jednom pracovním cyklu. 

� Kratší doba výstavby. Recyklace za studena výrazně zkracuje dobu potřebnou na 

opravu a znovuotevření vozovky v porovnání s použitím klasické metody. Kratší doba 

opravy za prvé výrazně snižuje finanční prostředky investora stavby, za druhé značně 

zkracuje dobu částečné uzavírky, po kterou omezuje účastníky silničního provozu. 

� Efektivnost nákladů. Výše uvedené výhody dělají z metody recyklace za studena 

v současné době nejefektivnější způsob opravy vozovek v rámci potřebných 

finančních nákladů. 
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4. Diagnostický pr ůzkum 
 

Pro diplomovou práci jsem po dohodě se svým konzultantem z firmy Baltom s.r.o. zvolil 

silnici III. třídy čísla III/27251 v Libereckém kraji, která se rekonstruovala z Chrastavy do 

Václavic (obr. 12). Celková délka rekonstrukce byla cca 7 km a probíhala ve dvou cca 3,5 km 

dlouhých etapách. Rekonstrukci řídila firma Eurovia CS, a.s. a jako dodavatele recyklace za 

studena na místě stávající obrusné vrstvy a podkladní vrstvy do hloubky 170 mm si vybrala 

firmu Baltom s.r.o. Položení nové obrusné vrstvy provedla pro firmu Eurovia CS, a.s. 

českolipská firma Silnice Žáček s.r.o. 

 

Rekonstrukce probíhala ve dvou etapách. V každé se zhruba tři dny rozfrézovávala 

stávající obrusná vrstva spolu s částí podkladní vrstvy do hloubky 170 mm za pomoci 

recykléru a silniční frézy. Po rozpojení poškozené vozovky v požadované hloubce 

následovalo zhutnění, reprofilace grejdrem do požadovaných sklonů a znovu zhutnění 

válcem. Po té se pomocí recykléru přibližně další tři dny prováděla recyklace hydraulickým 

pojivem.  

 

Po skončení recyklace byla jednodenní technologická přestávka. Po ní se provedla 

pokládka nové obrusné vrstvy. V první etapě, která probíhala koncem července  

(19. 7. – 24. 7. 2010), se nevyskytly žádné neočekávané události. Průběh druhé etapy 

(3. 8. – 30. 8. 2010) zdržela povodeň, která zasáhla Liberecký kraj. Konstrukci vozovky a 

podloží bylo pak třeba nechat tři týdny vyschnout. Více viz kapitola 6.1 Konkrétní pracovní 

postup. 
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Obr. 12: Silnice III/27251 v Libereckém kraji 

 

4.1.  Obecně 
 

Diagnostický průzkum vozovek se zaměřuje na popis poruch, stanovení jejich příčiny, 

posouzení únosnosti vozovky a návrhu postupu opravy podle TP 87. Velice vhodná je úzká 

spolupráce zpracovatelů diagnostického průzkumu a projektové dokumentace, protože 

opravou vozovky je možné dosáhnout zlepšení geometrických charakteristik PK. Aby mohla 

být správně zvolena nejvhodnější technologie pro opravu vozovky, musí být proveden 

diagnostický průzkum, který zahrnuje: 

� vizuální prohlídku a identifikace poruch 

� měření a posouzení únosnosti 

� provedení vrtaných a kopaných sond ke stanovení skladby konstrukce vozovky a 

odběr vzorků pro laboratorní zkoušky 

 

Technologie recyklace za studena umožňuje odstranit tyto poruchy vozovky nebo 

konstrukčních vrstev: 

� nedostatečná únosnost vozovky 

� výskyt konstrukčních poruch vozovky (síťové trhliny, plošné deformace, podélný 

hrbol) 

� porušení podkladní vrstvy stabilizované nebo stmelené hydraulickým pojivem (ztráta 

pevnosti a stmelení vrstvy)  
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� obrusné vrstvy porušené hloubkovou korozí (např. výtluky, vysprávkami, trhlinami 

síťovými, příčnými, nepravidelnými a mozaikovými) za předpokladu, že dojde 

k navýšení nivelety 

� ložní a podkladní vrstvy s trhlinami, které jsou nepravidelné, podélné, příčné, síťové a 

dále jsou doprovázeny poklesem vozovky [5] 

 

Technologií recyklace za studena s přidáním asfaltových pojiv (asfaltová emulze nebo 

zpěněný asfalt) se opravují asfaltové vrstvy, s přidáním hydraulického pojiva se vytváří nová 

podkladní vrstva. Z původních porušených (stmelených nebo nestmelených) konstrukčních 

vrstev se vytvoří nová homogenní stmelená vrstva o vyšší únosnosti. Recykalce za studena na 

místě umožňuje i vyrovnání povrchu, zesílení porušených vrstev, položení nových vrstev 

krytu, zvýšení únosnosti bez nutnosti navýšení původní nivelety vozovky. 

 

Je - li diagnostickým průzkumem požadováno navýšení nivelety vozovky a  

dovolují - li to okolnosti (např. posudek bezpečnosti PK) je možné navrhnout podstatné 

zesílení vozovky. Tato technologie dovoluje položení nových krytových vrstev zhutněných 

asfaltových směsí v minimálních tloušťkách. Rozdíl je vtom, že se poškozená obrusná vrstva 

nefrézuje, neodváží a nenahrazuje novou vrstvou, ale rovnou se zpracovává (nahrazuje se 

recyklovanou). Na obr. 13 je schematicky ukázáno uspořádání konstrukční vrstev před a po 

recyklaci. 

 

 

Obr. 13: Uspořádání konstrukčních vrstev PK před a po recyklaci 
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Pro vyrovnání vozovky nebo doplnění o chybějící materiál obrusných, ložních a 

podkladních vrstev za účelem zlepšení výsledné křivky zrnitosti recyklované směsi lze použít 

R – materiál pocházející z jiné stavby. Je zapotřebí nechat posoudit laboratorními zkouškami 

původní vrstvy vozovky až na předpokládanou hloubku recyklace z hlediska obsahu dehtu, 

zjistit druh a množství asfaltu obsaženého v původních vrstvách. Původní vrstvy, které 

obsahují dehet lze použít pro recyklaci jen za splnění požadavků dle TP 150. 

 

Často dochází z úsporných důvodů k podcenění diagnostického průzkumu, což má za 

následek zbytečné zvýšení nákladů na opravu. Diagnostický průzkum musí stanovit způsob 

opravy a v případě zvolení recyklace za studena její druh a tloušťku vrstvy. 

 

Rozdíl v použití celkové a částečné recyklace je následující: 

� Celková recyklace je velice vhodná na opravu vozovek, které již mají únosnost 

vozovky zcela vyčerpánu. Konstrukční vrstvy vozovky jsou značně poškozeny, proto 

je zapotřebí rekonstrukce více vrstev. „Příznakem je výskyt síťových trhlin, často 

doprovázených četnými výtluky a plošnými deformacemi zejména ve stopách vozidel 

nebo při okraji“ [2].  

� Částečná recyklace se nejčastěji využívá pro případ regenerace asfaltových vrstev. Je 

charakterizována hloubkovou korozí povrchu, výtluky, mozaikovými trhlinami, 

trhlinami v pracovních spárách, podélnými, příčnými trhlinami a častými 

vysprávkami. U druhu této recyklace musí vozovka vykazovat dostatečnou únosnost. 

 

Před zahájením recyklace je třeba zpracovat průkazní zkoušky popř. návrh nové 

recyklované směsi, které musí obsahovat:  

� množství a druh přidávaného pojiva (asfaltová emulze, zpěněný asfalt, cement, 

hydraulické pojivo, kombinace těchto pojiv) 

� optimální vlhkost pro hutnění 

� popřípadě frakci kameniva (je – li požadavek na úpravu křivky zrnitosti) 

 

Doporučené skladby a minimální tloušťky asfaltových vrstev jsou uvedeny  

v tab. 7. dle TP 87. 
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Tab. 7. Doporučené skladby a minimální tloušťky asfaltových vrstev [5] 

Návrh. 
úroveň 

porušení 

Třída 
doprav. 
zatížení 

Obrusné vrstvy, druh, 
kvalita a tloušťka v mm 

Ložní 
(podkladní) 

vrstvy 

Podkladní 
vrstvy 

Minimální tloušťka3), mm 

krytu vrstev 

D0 

S 
SMA 11 S 40, PA 401),  

ACO 11 S 50, BBTM S 301), 
MA I 40 

ACL 22S 801) 
ACP 80 110 190 

I ACP 70 100 160 

II ACL 16 S 601) ACP 80 90 140 

III ACO 11 + 40, MA II 402) ACL 16 + 502) ACP 50 80 120 

IV 
ACO 11 + 40, BBTM 30, 

MA II 40 
ACP 602)   100 

D1 

II 
ACO 11 + 40, BBTM 30, 

SMA S 40, MA I 40 
ACL 16 S 50,  
ACL 22 S 60 

  90 130 

III 
ACO 11 + 40, MA II 402), 

BBTM+ 302) 
ACL 16 + 502)   80 110 

    ACP 802)     

IV ACO 40 (MA II 40) 2) ACP 602) 60 100 

V ACO 40 (MA II 30) ACP 50 50 80 

VI ACO 16 60 recyklovaná vrstva, PM 50 50 60 

D2 

IV PMH + N DV       100 

V 

PMJ + N DV       50 

N DV, EKZ DV 
SC, ŠCM, KAPS, asfaltový 
recyklát, recyklovaná vrstva 

  6 

VI MKZ, ŠD, MZ          

Poznámky:  

1) Pro TDZ II až S se v návrhové úrovni D0 doporučuje použít modifikovaný asfalt. 

2) Při pomalé (s rychlostí nižší než 50 km/h) a zastavující dopravě se pro ACO a ACL požaduje prokázání odolnosti proti 

trvalým deformacím (deklarovaná hodnota) nebo se použije ACO S nebo ACL S. Ustanovení platí v případě zastávka 

autobusů a trolejbusů pro počet zastavení více než 100 denně, tj. již od třídy dopravního zatížení IV. V případě litého asfaltu 

se místo MA II použije MA I. 

3) Minimální tloušťky asfaltových vrstev se použijí při navrhování opravy vozovek: na penetračních makadamech a 

cementem stmelených podkladech, nebo pokud jsou navrženy ve spodní podkladní asfaltové vrstvě směsi s vysokým 

modulem tuhosti VMT A nebo jsou v této vrstvě asfaltové betony s modifikovaným asfaltem nebo asfaltové směsi se 

zvýšenou odolností proti tvorbě trhlin. Při použití recyklované vrstvy stmelené cementem a asfaltovou emulzí nebo pěnou je 

možno tyto tloušťky asfaltových vrstev ještě snížit o 25 %, jejich nejmenší tloušťka je však 50 mm, nebo se použije nátěr, 

případně EKZ. Při recyklaci asfaltových vrstev asfaltovou emulzí se tloušťka započítává do asfaltových vrstev a je třeba 

použít vyšší tloušťku recyklované vrstvy než je uvedená tloušťka podkladní vrstvy. 
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Doporučené použití recyklovaných a nových asfaltových vrstev při opravě vozovky 

v závislosti na třídě dopravního zatížení jsou uvedeny v tab. 8. podle TP 87. 

 

Tab. 8. Doporučené použití recyklovaných a nových asfaltových vrstev při opravě vozovky 

v závislosti na třídě dopravního zatížení [5] 

TDZ S I II III IV V VI 

Obrusná 
vrstva 

nová ACO 40 nebo SMA 40 mm ACO 40 ACO 50 
N DV / 
EKZ 

původní 
recykluje, se nebo při dodržení původní nivelety se 

odstraní a nahradí novou obrusnou vrstvou 
recykluje se spolu s ložní vrstvou 

Ložní 
vrstva 

nová ACL 80 ACL 70 ACL 60 nahrazena recyklací 

původní 
recykluje, se nebo při dodržení původní nivelety se 

odstraní a nahradí novou obrusnou vrstvou 
recykluje se spolu s obrusnou 

vrstvou 

Původní podkladní 
hutněná asfaltová vrstva 

recykluje se 60 mm až 120 mm  
(150 mm) po odstranění krytu při dodržení původní 
nivelety, nebo se recykluje současně s ložní vrstvou 
a případně obrusnou vrstvou při navýšení nivelety 
vozovky 

případně se částečně recykluje spolu 
s obrusnou a ložní vrstvou 

Původní vrstvy 
nestmelené, prolévané 
nebo stmelené 
hydraulickým pojivem 

Ponechávají se nebo se lokálně opravují rekonstrukcí (odstraněním a provedením nových 
vrstev v požadované kvalitě a tloušťkách k odstranění příčin poruch) 

 

4.1.1.  Měření a posouzení únosnosti vozovky 
 

Rázovými zařízeními (deflektometrem FWD) se měří únosnost vozovky podle  

ČSN 73 6192, metoda A. Výsledkem měření únosnosti vozovky je průhybová čára, což je 

více hodnot průhybů v závislosti na vzdálenosti od středu zatížení pod definovaným zatížením 

charakterizovaným účinkem TNV na zvoleném místě popsaném zjištěnou poruchou vozovky. 

Průhybová čára je veličina, která je ovlivněna teplotou, vlhkostí a náhodnými vlivy vrstev 

vozovky a podloží. 
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Optimální vzdálenost mezi body pro měření únosnosti vozovky se stanovuje v závislosti 

na účelu měření. Největší doporučená vzdálenost bodů pro měření únosnosti je: 

� 25 m pro návrh zesílení nebo opravy vozovky s konstrukční poruchou 

� 100 m při posouzení vozovky za účelem výběru provedení údržby nebo opravy 

� 250 m pro zvolení provedení údržby nebo opravy 

 

Na krátkém úseku, který je samostatně posuzován je zapotřebí provést alespoň 10 

měření. Výsledkem vyhodnocení měření únosnosti vozovky je navržená tloušťka zesílení. Ta 

bývá podstatně vyšší, než je zapotřebí v místech mimo poruch oproti místům s konstrukční 

poruchou. Obecně se dá říci, že vrstvy porušené síťovými nebo mozaikovými trhlinami 

nepřispívají k únosnosti vozovky ve výpočtovém modelu pružnosti porušených asfaltových 

vrstev, proto pak vycházejí nízké hodnoty únosnosti vozovky. „Navržené zesílení v poruchách 

musí být dodrženo s tím, že tloušťka nových vrstev a lokální opravy v daném místě převýší 

navrženou tloušťku zesílení“ [5].  Vrstvy, které jsou porušené trhlinami, se buď odstraní a 

nahradí vyšší tloušťkou nových asfaltových vrstev, čímž dojde k navýšení původního povrchu 

vozovky. Nebo se provede recyklace podkladních vrstev s položením nového krytu, 

která zlepší únosnost vozky bez navýšení povrchu původní vozovky. 

 

4.1.2.  Vrtané a kopané sondy  
 

Nejdříve se provede vizuální prohlídka, kterou se stanovuje druh, rozsah poruch a stav 

příslušenství komunikace což má přímý vliv na chování konstrukcí vozovek (vše se 

zaznamenává do formuláře dle TP 87). Na základě výsledku vizuální prohlídky, podle 

četnosti a druhu poruch se stanoví místa, počty odběrů vrtaných a kopaných sond. K odhalení 

a vysvětlení možných příčin poruchy vozovky nám slouží kopané a vrtané sondy. 

„Posouzením odebraných krytových vrstev se mohou stanovit příčiny jejich poruch, ztráty 

trvanlivosti obrusné vrstvy, odolnosti proti trvalým deformacím, smršťovacím trhlinám, ztrátě 

protismykových vlastností a případně se musí prokázat vhodnost znovupoužití materiálů 

konstrukčních vrstev a využití technologie recyklace na místě“ [5].  

 

Odběr vzorků se u asfaltových vrstev provádí vrtanými sondami a pro ostatní vrstvy se 

obvykle používá kopaná sonda. Podle předpokládaného návrhu opravy vozovky se posuzují a 
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stanovují vlastnosti poruch konstrukčních vrstev vozovky. Proto se neposuzují vlastnosti 

vrstev, které budou z jiného důvody nebo poruchy odstraněny. 

 

Odebírání a vyhodnocování vzorků z podloží, podkladních a krytových vrstev 

vozovky smí provádět pouze akreditovaná laboratoř podle části II/3 MP SJ – PK. Správci PK 

nebo do centrální evidence ISSDS ČR se musí nahlásit zjištěné tloušťky konstrukčních vrstev 

vozovky. 

 

V závislosti na změně vlastností vozovky a podloží posuzovaného úseku se volí 

optimální vzdálenost mezi vrtanými a kopanými sondami. Druhem a rozsahem poruchy je 

určena změna vlastnosti vozovky. Je zapotřebí důkladně zdokumentovat příčiny porušení 

vozovky, aby se následnou navrženou opravou poruchy odstranily, je nutné správně zvolit 

optimální vzdálenost mezi vrtanými a kopanými sondami. Největší doporučená průměrná 

vzdálenost mezi sondami je 150 m podle TP 87. Byla – li zjištěna vyšší homogenita 

konstrukčních vrstev PK, pak je možné zvýšit průměrnou vzdálenost mezi sondami a vývrty 

na 250 m.  

 

Jestliže se prokáže identifikace příčiny poruchy vozovky, může se snížit počet 

provedených vývrtů na 3 a 1 kopanou sondu u stmelených vrstev konstrukce vozovky na  

1 km opravované PK. „Poruchy trvalými deformacemi krytu (nevyhovující charakteristika 

podélné a příčné nerovnosti) vyžadují provedení vývrtů a posouzení směsí do hloubky  

180 mm (případně na celou tloušťku asfaltových vrstev, pokud jsou tloušťky nižší) s určením 

vrstev, které jsou příčinou trvalé deformace“ [5].  

 

Je zapotřebí brát ohled na získání dostatečného množství materiálu při odebírání sond 

a vývrtů pro následné laboratorní zkoušky. Vývrty a kopané sondy slouží k posouzení 

únosnosti vozovky na základě měření průhybových čar rázovým zařízením a proto je 

zapotřebí vždy znát druh krytu (asfaltová směs, penetrační makadam apod.), druh podkladní 

vrstvy (asfaltové směsi, celoasfaltová vozovka atd.), neexistenci ochranné vrstvy případně její 

kontaminaci jemnozrnným podložím (kvůli posouzení odolnosti proti mrazu, tání a posouzení 

podloží) a tloušťky jednotlivých vrstev konstrukce vozovky.  
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Údaje získané z centrální evidence ISSDS ČR o vrstvách vozovky je možné použít k 

posouzení únosnosti vozovky na základě měření. Podle požadavku na přesnost při 

vyhodnocení únosnosti vozovky, aby bylo možno co nejpřesněji stanovit zbytkovou dobu 

životnosti vozovky a zvolit vhodný způsob opravy, je zapotřebí mít co nejpřesnější údaje o 

tloušťkách konstrukčních vrstev vozovky. Nejmenší možné rozdělení tloušťek je na vrstvy 

asfaltové, cementem stmelené a z nestmeleného kameniva.  

 

Během odběru vrtaných a kopaných sond se kromě tloušťky vrstvy zaznamenávají 

další poznatky, které později slouží jako pomůcka pro stanovení příčin poruchy vozovky:  

� druh poruchy 

� spojení vrstev 

� znečištění vrstev 

� mezivrstvy 

� různá narušení 

� apod. 

 

Dále je nutné při zpracování záznamu poruch a projektové dokumentace 

nezapomenout na posouzení stavu a funkčnosti povrchového odvodnění. 

 

Na odebraných vývrtech se důkladně posoudí stav jednotlivých konstrukčních vrstev a 

v laboratoři se určí složení materiálů, vlastnosti a kvalitativní parametry vrstvy. Návrh 

nejvhodnější technologie opravy vozovky se provede na základě zjištění hlavní příčiny 

poruchy vozovky. Při výběru nejvhodnějšího způsobu údržby a opravy vozovky se kromě 

výsledků diagnostického průzkumu a provedených laboratorních prací přihlíží také 

k ekonomickým nákladům zvolených technologií. U silnic II. a III. tříd se posuzují náklady na 

údržbu a opravy provedeny souvisle nebo na omezených plochách s přihlédnutím k jejich 

různým dobám životnosti. Při návrhu opravy vozovky by se nemělo také zapomenout na 

posouzení bezpečnosti PK a jejího nejbližšího okolí. Tento posudek omezuje použití 

některých druhů oprav (např. zesílení) nebo naopak rozšíří druh opravy vozovky o úpravu PK 

(např. o rozšíření, úpravu výšek, vyrovnání v podélném i příčném směru). 
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4.2. Diagnostický průzkum silnice III/27251 
 

Na základě výsledků diagnostického průzkumu, který si nechal vypracovat správce 

komunikace Krajská správa a údržba silnic Libereckého kraje byl stanoven jako nejvhodnější 

způsob opravy recyklace za studena na místě dle TP 208. Silnice čísla III/27251 není zařazena 

do systému celostátního sčítání dopravy. Laicky provedeným sčítáním dopravy pro potřeby 

diplomové práce jsem silnici zařadil do třídy dopravního zatížení VI (15 TNVK, dle  

ČSN 73 6114, Z1) a návrhové úrovně porušení vozovky D1. Na silnici č. III/27251 byly 

provedeny čtyři vrtané sondy. Následným posouzením těchto sond se ukázalo, že vozovka 

byla v minulosti opravována překrytím poškozené obrusné vrstvy novou asfaltovou vrstvou. 

 

Vizuální prohlídkou bylo zjištěno a zaznamenáno velké množství vysprávek stávající 

obrusné vrstvy, příčných a síťových trhlin, které byly doprovázeny i plošnými deformacemi 

ve stopách vozidel. Podle výsledku laboratorního posouzení sond se rozhodlo o nejvhodnější 

metodě opravy vozovky - celková recyklace asfaltových vrstev a podkladních vrstev do 

celkové hloubky 170 mm. 

 

Na základě třídy dopravního zatížení a návrhové úrovně porušení byla stanovena 

tloušťka nové obrusné vrstvy 60 mm (ACO 16 F). Dále diagnostický průzkum navrhl 

dosypání nezpevněných krajnic. Na obr. 14 až 16 jsou ukázány druhy deformací na silnici 

III/27251 v Libereckém kraji. 

 

 

Obr. 14: Četné vysprávky obrusné vrstvy   
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Obr. 15: Síťové trhliny, plošné deformace ve stopě vozidla 

 

 

Obr. 16: Příčné trhliny, vysprávky obrusné vrstvy 

 

5.  Návrh sm ěsi pro studenou recyklaci 
 

5.1. Obecně 
 

Návrh složení směsi se provádí dvěma způsoby, buď se odebírají zkušební vzorky 

(reprezentativní vzorky) přímo za frézou tak, aby se odebral materiál pouze z vrstev určených 

k recyklaci, nebo se návrh provede na základě vizuálního posouzení materiálu odebraného 

pomocí výseků a sond. 
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U silnic III. třídy, místních a účelových komunikací dopravního zatížení IV, V, VI a u 

parkovacích a odstavných ploch se návrh směsi stanoví na základě vizuálního posouzení 

materiálu odebraného pomocí výseků nebo sond s přihlédnutím k dříve prováděným 

recyklacím z podobných materiálů. Pro snížení rizika, že výsledná receptura nebude 

potvrzena, se její sestavení doporučuje provést s mírnou rezervou dávkovaných pojiv. Ihned 

po zahájení výroby směsi se za recyklérem nebo v mísícím centru odeberou reprezentativní 

vzorky směsi, aby bylo možno laboratorně ověřit navrženou recepturu a případně ji upravit. 

 

Jako první kontrolní zkouška, která se provádí, je právě laboratorní ověření směsi. 

Počet předepsaných směsí s rozdílným množstvím pojiv za účelem stanovení optimálního 

složení a zjištění fyzikálně mechanických vlastností výsledné směsi není stanoven. Obvykle 

se ověření provádí pro jedinou směs (postup popsán výše). 

 

Jiným postupem, který probíhá ve zkušební laboratoři, se směs navrhuje při teplotě  

20 ± 2 °C a největší dovolená doba od okamžiku vyrobení směsi po zhotovení zkušebního 

tělesa je 1 hodina. V případě použití jako pojiva zpěněného asfaltu, je tato doba prodloužena 

na 3 hodiny. 

 

Pro oba dva způsoby platí obecné zásady stanovení optimálního množství přidávaných 

pojiv. Do směsí, které jsou stmeleny cementem, nebo jiným hydraulickým pojivem se 

doporučuje navrhovat množství přidávaného cementu v rozmezí 4 – 6 %, při dávkování 

jiného hydraulického pojiva se toto rozmezí doporučuje navýšit o 1 %. Navrhuje – li se směs 

stmelená asfaltovou emulzí (zpěněným asfaltem) a cementem pak se množství přidávané 

asfaltové emulze (zpěněného asfaltu) standardně pohybuje v rozmezí 2,0 až 3,5 % zbytkového 

asfaltu a cement se dávkuje od 2,5 do 5 %. U směsí stmelených pouze asfaltovou emulzí nebo 

zpěněným asfaltem se navrhované dávkování asfaltové emulze (zpěněného cementu) 

pohybuje v rozmezí 0,9 až 1,6 % zbytkového množství asfaltu. Do těchto směsí je vhodné 

přidávat cement v maximálním množství 1 % nebo vápenný hydrát v rozmezí 1 až 2 % za 

účelem snížení vlhkosti směsi a zvýšení odolnosti proti účinkům vody. 

 

Na dávkování pojiv má také vliv zrnitost recyklovaného materiálu a kontaminace 

vrstev podložím. U směsí s vyšším obsahem jemných částic (jemnozrnné směsi) se 

doporučuje dávkování nejméně jedné složky na horní hranici doporučeného rozmezí. Na 

rozdíl od hrubozrnných směsí s plynulou křivkou zrnitosti, u kterých je možno dávku pojiv 
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snížit. Směsi, které nemají křivku zrnitosti, zejména v oblasti jemných částic plynou je nutné 

o chybějící materiál doplnit podle TP 208 přílohy A v tomto textu tab. 9. a 10. 

 

Tab. 9. Doporučené požadavky na zrnitost směsí stmelených cementem nebo jiným 

hydraulickým pojivem / cementem a asfaltovou emulzí (zpěněným asfaltem) [4] 

Velikost síta 
(mm) 

Propad zrn v % hmotnosti 

63 90 – 100 

45 70 – 100 

31,5 53 – 100 

16 33 – 100  

8 20 – 76  

2    7 – 54 

0,063   0 – 15 1) 

1) Při použití asfaltové pěny 5 – 15  

 

Tab. 10. Doporučené požadavky na zrnitost směsí stmelených asfaltovou emulzí nebo 

zpěněným asfaltem [4] 

Velikost síta 
(mm) 

Propad zrn v % hmotnosti 

45 100 

31,5 95 - 100 

22,4 75 – 100 

16 60 – 100  

8 35 – 70  

2 15 – 43 

0,063 0 – 8 1) 

1) Při použití asfaltové pěny 5 – 15  

 

Vhodnost použití kontaminované vrstvy materiálem z podloží se provádí zkouškami 

drobením pro posouzení kvality jemných částic a zkouškou tuhosti pro posouzení kvality 

jemných částic. Je – li materiál z podloží plastický, pak se doporučuje nejdříve přidat 1 – 2 % 

vápna (záleží na množství a vlhkosti materiálu) a poté použít směs s vyšší dávkou cementu. 
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Optimální návrh směsi se zjišťuje Průkazními zkouškami (laboratorním ověřením), 

které se jsou dány tímto postupem: 

� stanovit kusovou zrnitost 

� stanovit suchou laboratorní srovnávací objemovou hmotnost a optimální vlhkost 

� vyrobit zkušební tělesa pro stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě 

� stanovit laboratorní objemovou hmotnost zkušebního tělesa 1) 

� stanovit maximální objemovou hmotnost směsi 1) 

� spočítat mezerovitost 1) 

� stanovit pevnost v příčném tahu a odolnost proti vodě 

� stanovit pevnost v tlaku a odolnost proti mrazu a vodě [2] 

Pozn.: 1) Stanovuje se jen u směsí stmelených asfaltovou emulzí nebo zpěněným asfaltem. 

 

5.2. Přehled zkoušek recyklovaných směsí a vrstev 
 

5.2.1.  Zkoušky recyklovaných směsí 
 

Stanovení zrnitosti kameniva ČSN EN 933 – 1 + A1 1) 

Obsah jemných částic ČSN EN 933 – 1 + A1 1) 

Stanovení vlhkosti směsi ČSN EN 1097 – 5 1) 

Pevnost v tlaku RC po 28 dnech a odolnost proti mrazu a vodě ČSN EN 13286 – 41 2) 

Pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech a odolnost proti vodě ČSN EN 13286 – 42 3) 

Mezerovitost směsi TP 208 4) 

 

Pozn.: 1) Jen pro nestmelené vrstvy. 

 2) Jen u směsí stmelených cementem nebo jiným hydraulickým pojivem. 

3) Pouze u směsí stmelených kombinací H (C) + A nebo jen asfaltovým 

pojivem. 

4) Jen u částečné recyklace s asfaltovým pojivem. 
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5.2.2.  Zkoušky recyklovaných vrstev 
 

Odchylky od výšek 

Odchylky od příčného sklonu 

Nerovnost povrchu ČSN 73 6175 

Tloušťka vrstvy TP 208 

Míra zhutnění ČSN 72  1006 

Modul přetvárnosti ČSN 72 1006 

Rázový modul deformace ČSN 73 6192 

Mezerovitost vrstvy TP 208 

 
 

5.3. Návrh směsi pro recyklaci za studena na silnici III/27251 
 

Pro výrobu zkušebních směsí jsem provedl na silnici III/27251 odběr čtyř 

reprezentativních vzorků pod dohledem konzultanta z laboratoře. V každé etapě jsem odebral 

dva vzorky a následně jsem v laboratoři provedl homogenizaci na jeden reprezentativní 

vzorek opět pod dohledem konzultanta. Jelikož se jednalo o celkovou recyklaci na silnici  

III. t řídy, tak jsem návrh směsí provedl vizuálním posouzením materiálu získaného při 

rozfrézovávání stávající vozovky a zkonzultoval s Martinem Neuvirtem z NIEVELT – Labor 

Praha, spol. s.r.o. Pro potřeby diplomové práce jsme navrhli čtyři směsi. Dvě směsi 

s hydraulickým pojivem a dvě směsi s asfaltovou emulzí a cementem. Z těchto čtyř směsí 

jsme dvě směsi navrhli s nižším obsahem pojiv a dvě tak aby byly ekonomicky přijatelné a 

vyhověly požadavkům dle TP 208. Z tohoto reprezentativního vzorku byly následně 

namíchány čtyři směsi, které jsme podrobili výše popsané průkazní zkoušce. 

 

Pro výrobu směsí č. 1 a 2 jsem použil hydraulické pojivo Doroport TB 25. V tab. 11. 

je uvedeno procentuální zastoupení složek směsí z hydraulického pojiva. 
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Tab. 11. Procentuální zastoupení složek směsi z hydraulického pojiva 

Číslo 
směsi 

Složení směsi v %  
(Doroport + optimální vlhkost) 

1 5 % H 

2 6 % H 

 

Směsi č. 3 a 4 jsem namíchal z cementu CEM I 32,5 R a asfaltové emulze C65B7, 

procentuální zastoupení složek ve směsích je uvedeno v tab. 13. 

 

Tab. 12. Procentuální zastoupení složek směsi z asfaltové emulze a cementu 

Číslo 
směsi 

Složení směsi v %  
(cement + Asfaltová emulze) 

3 3 % C; 2,8 % (1,8 %)1) A 

4 3,5 % C; 3,8 % (2,5 %)1) A 

1) Množství zbytkového pojiva  

 

5.3.1.  Stanovení kusové zrnitosti 
 

Na všech čtyřech směsích jsem stanovil křivku zrnitosti podle ČSN EN 933 – 1 + A1 a 

výsledky posoudil s doporučenými hodnotami, které jsou uvedeny v TP 208 příloha A 

v tomto textu tab. 9. Pro každou směs jsem zkoušku provedl dvakrát a zaznamenal 

procentuální propady na sítech. Pro vykreslení křivky zrnitosti jsem zjištěné hodnoty 

zprůměroval. Zkoušku jsem provedl na normované řadě sít o velikosti ok od 63 do 0,063 mm. 

Jednotlivé křivky zrnitosti spolu s procentuálními propady jsou uvedeny v kap. 5.4 Přehled 

dosažených výsledků průkazních zkoušek pro návrh směsi. 
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5.3.2.  Stanovení suché laboratorní objemové hmotnosti a optimální 
vlhkosti 

 

Stanovení optimální vlhkosti 

Optimální vlhkost směsi jsem stanovil Proctorovou modifikovanou zkouškou podle 

ČSN EN 13286 – 2. Nebo se na stanovení optimální vlhkosti dá také usuzovat podle průběhu 

zhutňování a výtoku vody z formy při výrobě těles pro stanovení pevnosti v příčném tahu. 

Optimální vlhkost vzorku se pozná, že nedochází k nárůstu objemové hmotnosti a z tělesa 

začne vytékat voda. Dále je také nutné u směsí, do kterých se přidává asfaltová emulze počítat 

s vodou v ní obsaženou. 

 

Na stavbě jsem optimální vlhkost směsi kontroloval pomocí jednoduché zkoušky, kdy 

se směs hněte v ruce (metoda koule). Vzorek se posuzuje podle chování při hnětení v dlani, 

přitom nastane jedna z těchto tří situací:  

� vzorek nelze spojit, protože se drobí – vlhkost je nižší než optimální 

� ze vzorku jde vytvořit kouli – vlhkost se blíží optimální 

� vlhká dlaň od vzorku, ze které se vytlačuje mezi prsty voda – vlhkost je vyšší než 

optimální 

 

Stanovení suché laboratorní srovnávací objemové hmotnosti 

Suchou laboratorní srovnávací objemovou hmotnost jsem stanovil pomocí zkoušky 

Proctor modifikovaný podle ČSN EN 13286 – 2.  

 

Výsledky obou dvou zkoušek jsou uvedeny v kap. 5.4. 
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5.3.3.  Výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v příčném tahu a 
odolnosti proti vodě 
 

Výroba zkušebních těles 

Pro každou směs jsem vyrobil šest zkušebních těles, z nichž jsou tři pro zkoušku 

sedmidenní pevnosti v příčném tahu a tři pro zkoušku poklesu pevnosti v příčném tahu po 

sedmidenním uložení na vzduchu a následném sedmidenním uložení ve vodě.  

 

Zkušební zařízení a pomůcky: 

- 6 kusů silnostěnných válcových forem o průměru d = (150 ± 1) mm a výšce  

v = 200 mm až 300 mm známé hmotnosti (viz obr. 17) 

- 1 až 3 ks nástavce výše uvedené silnostěnné válcové formy stejného vnitřního 

průměru a vhodně zvolené výšky 

- nejméně 2 tlačné písty průměru o 0,5 mm až 1,0 menším než je průměr d 

válcové formy doporučené výšky v = 30 mm se čtyřmi rovnoměrně po obvodu 

umístěnými odvodňovacími drážkami hloubky a šířky 1 mm až 2 mm 

- 3 zatěžovací hlavice o doporučené výšce 60 mm 

- váhy s přesností ± 1 g 

- zhutňovací zařízení – olejové ruční nebo automatické čerpadlo vybavené 

manometrem a tlakovým válcem vyvozujícím tlačnou sílu min. 100 kN s max. 

zdvihem ≥ 100 mm 

- lis na vytlačení zkušebních těles z formy [4] 
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Obr. 17: Zkušební těleso a zhutňovací zařízení [4] 

 

Při výrobě zkušebních těles jsem postupoval podle návodu uvedeného v TP 208. 

Válcová forma se vymaže olejem a na dno se vloží filtrační papír. Následně se forma naplní 

navážkou přibližně o hmotnosti 4 850 g (dle TP 208 se má hmotnost navážky pohybovat v 

rozmezí od 4 700 do 5000 g), povrch navážky se zarovná, překryje filtračním papírem a 

nástavcem. Forma se umístí do zhutňovacího zařízení a na nástavec se osadí hutnící lis. 

Zhutňování tělesa probíhá osovou silou na 88,5 ± 0,5 kN (to je přibližně shodné se 

zatěžovacím napětím 5 MPa. Jelikož při působení síly vlivem dohutňování tělesa dochází k 

jeho poklesu, je nutné opakovaně (přibližně 6 až 8 cyklů) osovou sílu dorovnávat přibližně 

v půlminutových intervalech na předepsanou sílu tak dlouho až pokles během 30 sec není 

menší než 1 kN.  

 

„U směsí stmelených cementem / jiným hydraulickým pojivem a směsí stmelených 

cementem + asfaltovou emulzí / zpěněným asfaltem se zkušební těleso ponechá ve formě při 

teplotě (20 ± 2) °C po dobu (24 ± 6) hod“ [4]. Následuje vytlačení zkušebního tělesa z formy, 
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zvážení s přesností na ± 1 g a stanovení průměrné výšky (zjišťuje se 4 měřeními) s přesností 

na ± 1 mm. Průměrná výška zhutněného tělesa má být 125 ± 20 mm. 

 

Zkušební tělesa stmelená cementem / jiným hydraulickým pojivem se ukládají při 90 

až 100 % vlhkosti a teplotě vzduchu 20 ± 2 °C. Směsi stmelené cementem a asfaltovou 

emulzí nebo zpěněným asfaltem se uloží na 2 dny při 90 – 100 % vlhkosti a teplotě vzduchu 

20 ± 2 °C. Na zbylých 5 dní se ukládají při 40 – 70 % vlhkosti se stejnou teplotou vzduchu. 

pouze směsi stmelené asfaltovou emulzí nebo zpěněným asfaltem se ponechávají na vzduchu 

při teplotě 20 ± 2 °C. Použitím neprodyšného obalu se dá nahradit 90 – 100 % vlhkost.  

 

Po 7 dnech zrání na vzduchu se na třech tělesech zkouší pevnost v příčném tahu a po 

dalších 7 dnech zrání ve vodě při teplotě 20 ± 2 °C se na zbylých třech tělesech zkouší 

odolnost proti vodě podle TP 208. Jestliže se použila pomalu tuhnoucí pojiva, může se doba 

zrání prodloužit. 

 

5.3.4.  Stanovení laboratorní objemové hmotnosti zkušebního tělesa 
 

Laboratorní objemovou hmotnost zkušebních těles jsem stanovil na dvou vzorcích pro 

každou směs zvlášť podle postupu uvedeného v  ČSN EN 12697 – 6 + A1 postup D. 

 

5.3.5.  Stanovení maximální objemové hmotnosti směsi 
 

Zkoušku jsem provedl na dvou vzorcích pro každou směs zvlášť podle  

ČSN EN 12697- 5 + A1 postup A. 

 

5.3.6.  Výpočet mezerovitosti 
 

Výpočet jsem provedl pomocí výsledků ze zkoušek maximální objemové hmotnosti 

směsi a objemové hmotnosti zkušebního tělesa dle vzorce [1] pro každou směs. 
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ρ
ρρ

  [1] 

kde: 

� Vm je mezerovitost směsi zkušebního tělesa 

� ρm je maximální objemová hmotnost směsi 

� ρ je objemová hmotnost zkušebního tělesa [4] 

5.3.7.  Stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě 
 

Zkoušku jsem provedl na zkušebních tělesech, které jsem vyrobil dle postupu výše 

popsaného. Postupuje se podle ČSN EN 13286 – 42 s tím, že: 

� zkušební tělesa se temperují na vzduchu po dobu 4 hodin na teplotu 15 ± 1 °C 

� tlačný pásek má šířku 0,1 průměru zkušebního tělesa 

� zkušební těleso se zkouší při konstantním posunu čelisti lisu 50 ± 1 mm/min 

[4] 

 

Ze zaznamenané síly při, které došlo k porušení tělesa jsem dle vzorce [2] vypočítal 

pevnost zkušebního tělesa v příčném tahu. 

 
DH

F
Rit ××

×
=

π
2

 [2] 

kde: 

� Rit je pevnost zkušebního tělesa v příčném tahu 

� F maximální zatěžovací síla při porušení zkušebního tělesa 

� H výška zkušebního tělesa v mm 

� D průměr zkušebního tělesa [4] 

 

Výsledná pevnost se stanoví průměrem ze tří hodnot (tři zkušební tělesa), ale liší – li 

se jedna z těchto hodnot o více než 20 % od průměru, pak se tato hodnota vyloučí a výsledná 

pevnost se stanoví ze zbylých hodnot.  
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5.4. Přehled dosažených výsledků průkazních zkoušek 
 

Tab. 13. Výsledky zkoušek návrhu směsi č. 1 z hydraulického pojiva a křivka zrnitosti 

Směs č. 1: 5 % (Doroport TB 25) 

Zkouška Naměřená hodnota Požadavek 
dle TP 208 Jednotka Zkoušeno dle 

Vlhkost recyklované směsi 2) 6 1) - 3 % až  
+2 % 

% hm. ČSN EN 1097 - 5 

Maximální objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 391 1) – kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 5 + 

A1, postup A 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 181 1) deklarovaná 
hodnota 

kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 6 + 

A1, postup D 

Mezerovitost M stanovená v destilované vodě 8,8 1) – % obj. ČSN EN 1297 - 8 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech – Rit 7/7 
3) 0,27 0,30 až 0,70 

MPa  
MPa 

TP 208, článek 
B.2.9 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech uložení ve vodě – Rit 7/7 
3) 0,30 

min. 75 %  
pevnosti Rit 

MPa 
TP 208, článek 

B.2.9 

Odolnost proti vodě 111,1 min. 75 %  
pevnosti Rit 

% 
TP 208, článek 

B.2.9 
1) Pouze informativní hodnoty, dle TP 208 nejsou požadovány. 
2) Doporučené maximální odchylky od deklarované hodnoty. 
3) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227 – 1 je možno nahradit zkoušku pevnosti v tlaku 
(RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 

 

Celkem 
[% 

hm.] 

Síto 
[mm]  

SMĚS 
č.1 

 

č.1 č.2 

100 63 100 100 

90 45 96 84 

78 32 81 75 

67 22 70 64 

55 16 56 54 

45 11 46 44 

38 8 40 36 

25 4 26 24 

16 2 16 16 

12 1 12 12 

9 0,5 10 8 

6 0,25 7 5 

4 0,125 4 4 

2,8 0,063 2,5 3,1 
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Tab. 14. Výsledky zkoušek návrhu směsi č. 2 z hydraulického pojiva a křivka zrnitosti 

Směs č. 2: 6 % (Doroport TB 25) 

Zkouška Naměřená hodnota Požadavek 
dle TP 208 Jednotka Zkoušeno dle 

Vlhkost recyklované směsi 2) 7 1) - 3 % až 
 +2 % 

% hm. 
ČSN EN 1097 - 

5 

Maximální objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 395 1) – kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 
5 + A1, postup 

A 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 185 1) deklarovaná 
hodnota 

kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 
6 + A1, postup 

D 

Mezerovitost M stanovená v destilované vodě 8,8 1) – % obj. 
ČSN EN 1297 - 

8 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech – Rit 7/7 
3) 0,34 

0,30 až 0,70 
MPa  

MPa 
TP 208, článek 

B.2.9 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech uložení ve vodě – Rit 7/7 
3) 0,40 min. 75 %  

pevnosti Rit 
MPa 

TP 208, článek 
B.2.9 

Odolnost proti vodě 117,6 min. 75 %  
pevnosti Rit 

% 
TP 208, článek 

B.2.9 
1) Pouze informativní hodnoty, dle TP 208 nejsou požadovány. 
2) Doporučené maximální odchylky od deklarované hodnoty. 
3) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227 – 1 je možno nahradit zkoušku pevnosti v tlaku 
(RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 

 

Celkem  
[% 

hm.] 

Síto 
[mm]  

SMĚS 
č.2 

 

č.1 č.2 

100 63 100 100 

98 45 96 100 

88 32 87 89 

78 22 80 76 

64 16 65 63 

51 11 51 51 

42 8 41 43 

29 4 28 30 

19 2 19 19 

10 1 11 9 

5 0,5 6 4 

3 0,25 4 2 

2 0,125 2 2 

1,3 0,063 1,6 1 
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Tab. 15. Výsledky zkoušek návrhu směsi č. 3 z cementu a asfaltové emulze a křivka zrnitosti 

Směs č. 3: 3 % C; 1,8 % (2,8 %) A (CEM I 42,5 R; C65B7 

Zkouška Naměřená hodnota Požadavek 
dle TP 208 Jednotka Zkoušeno dle 

Vlhkost recyklované směsi 2) 6 1) - 3 % až  
+2 % 

% hm. ČSN EN 1097 - 5 

Maximální objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 375 1) – kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 5 
+ A1, postup A 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa  2 158 1) deklarovaná 
hodnota 

kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 6 
+ A1, postup D 

Mezerovitost M stanovená v destilované vodě 9,1 1) – % obj. ČSN EN 1297 - 8 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech – Rit 7/7 
3) 0,25 0,30 až 0,70 

MPa  
MPa 

TP 208, článek 
B.2.9 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech uložení ve vodě – Rit 7/7 
3) 0,27 min. 75 %  

pevnosti Rit 
MPa 

TP 208, článek 
B.2.9 

Odolnost proti vodě 108 min. 75 %  
pevnosti Rit 

% 
TP 208, článek 

B.2.9 
1) Pouze informativní hodnoty, dle TP 208 nejsou požadovány. 
2) Doporučené maximální odchylky od deklarované hodnoty. 
3) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227 – 1 je možno nahradit zkoušku pevnosti v tlaku 
(RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 

 

 

Celkem 
[% 

hm.] 

Síto 
[mm]  

SMĚS 
č.3 

 

č.1 č.2 
100 63 100 100 
100 45 100 100 
93 32 90 96 
85 22 82 88 
72 16 69 75 
60 11 56 64 
47 8 44 50 
32 4 32 32 
23 2 19 27 
14 1 12 16 
8 0,5 6 10 
5 0,25 4 6 
3 0,125 2 4 

1,8 0,063 1,5 2,1 
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Tab. 16. Výsledky zkoušek návrhu směsi č. 4 z cementu a asfaltové emulze a křivka zrnitosti 

Směs č. 4: 3,5 % C; 2,5 % (3,8 %) A (CEM I 42,5 R; C65B7 

Zkouška Naměřená hodnota Požadavek 
dle TP 208 Jednotka Zkoušeno dle 

Vlhkost recyklované směsi 2) 6,5 1) 
- 3 % až  

+2 % 
% hm. 

ČSN EN 1097 - 
5 

Maximální objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 368 1) – kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 
5 + A1, postup A 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 160 1) deklarovaná 
hodnota 

kg/m³ 
ČSN EN 1297 – 
6 + A1, postup D 

Mezerovitost M stanovená v destilované vodě 8,8 1) – % obj. 
ČSN EN 1297 - 

8 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech – Rit 7/7 
3) 0,29 0,30 až 0,70 

MPa  
MPa 

TP 208, článek 
B.2.9 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech uložení ve vodě – Rit 7/7 
3) 0,32 min. 75 %  

pevnosti Rit 
MPa 

TP 208, článek 
B.2.9 

Odolnost proti vodě 110,3 
min. 75 %  
pevnosti Rit 

% 
TP 208, článek 

B.2.9 
1) Pouze informativní hodnoty, dle TP 208 nejsou požadovány. 
2) Doporučené maximální odchylky od deklarované hodnoty. 
3) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227 – 1 je možno nahradit zkoušku pevnosti v tlaku 
(RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 

 

Celkem 
[% 

hm.] 

Síto 
[mm]  

SMĚS 
č.4 

 

č.1 č.2 
100 63 100 100 
85 45 82 88 
75 32 71 79 
65 22 64 66 
60 16 58 62 
53 11 53 53 
45 8 47 43 
35 4 38 32 
28 2 30 26 
18 1 19 17 
12 0,5 14 10 
7 0,25 7 7 
5 0,125 6 4 

3,5 0,063 5 2 
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6. Recyklace za studena na silnici III/27251 
 
 

6.1. Pracovní postup 
 

6.1.1.  Etapa I.  
 

Podle závěru z provedeného diagnostického průzkumu, který stanovil jako 

nejvhodnější způsob opravy silnice III/27251 celkovou recyklaci obrusných vrstev 

s částečnou recyklací podkladních vrstev do hloubky 170 mm a na základě výsledku průkazní 

zkoušky provedené na čtyřech navržených směsích, se stanovil pracovní postup. Provedená 

průkazní zkouška vyloučila použití dvou navržených směsí z důvodů nevyhovění 

požadavkům dle TP 208 (směsi č. 1 a 3). 

 

Po přihlédnutí k ekonomickým možnostem investora (Liberecký kraj) se vybrala směs 

č. 2 (6 % Doroport TB 25). Směs č. 4 z cementu a asfaltové emulze by se prodražila, protože 

by se muselo na stavbě pohybovat další nákladní auto a muselo by se dovážet i další pojivo. 

Další důvod, co hovořil proti směsi č. 4, byl ten, že obsahovala celkově velké množství 

asfaltu, 2,5 % zbytkového asfaltu a 3,8 % přidávané emulze. V tomto množství by to bylo 

ekonomicky nákladné a ani tížený efekt zlepšení vlastností směsi oproti směsi 

z hydraulického pojiva by to nepřineslo. Na základě důkladného zvážení všech těchto faktů se 

nakonec vybrala jako nejvhodnější směs č. 2 z hydraulického pojiva, konkrétně Doroport  

TB 25, v přidávaném množství 6 % dle návrhu. 

 

Nová podkladní vrstva má označení RS 0/45 H (na místě); 170 mm; TP 208. Kde RS 

značí recyklovanou směs, 45 určuje zrnitost směsi (největší zrno použitého kameniva 45 mm), 

H je použito hydraulické pojivo, do závorky se uvádí místo provádění (na místě nebo 

v mísícím centru), 170 znamená hloubku recyklace (nově vzniklá vrstva bude mít tloušťku 

170 mm). Konkrétní pracovní postup této směsi probíhal ve dvou etapách od 19. 7. 2010 do 

30. 8. 2010. 
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pondělí - středa 

Od pondělí (19. 7. 2010) do středy (21. 7. 2010) se na prvním úseku dlouhém cca  

3,5 km rozfrézovávala stávající obrusná vrstva spolu s částí podkladní vrstvy do hloubky  

170 mm. Rozfrézovávání se první den provádělo za pomoci recykléru (WR 2500 S), kterému 

od úterý pomáhala silniční fréza (W 2000). V průběhu prvního dne se zjistilo, že stávající 

asfaltová vrstva je na tolik tvrdá, že ji recyklér nedokáže rozpojit. Následující den proto 

silniční fréza rozfrézovávala kraje silnice v šířce 2 m (pracovní šířka frézy W 2000) a 

prostřední pruh šířky 1,5 m frézoval recyklér (pracovní šířka recykléru WR 2500 S je  

2 438 mm). Po rozfrézování následovalo zhutnění jedním pojezdem vibračního válce s jedním 

hladkým běhounem (Hamm 3520, provozní hmotnost 20 t) a dále pak reprofilace vozovky 

s rozrovnáním R – materiálu do požadovaného příčného sklonu grejdrem (Caterpillar 140 H). 

Následně se takto vytvořená vrstva z R – materiálu opět zhutnila válcem. Jelikož tou dobou 

panovaly velmi vysoké teploty ovzduší (cca 30 °C) musela se vrstva nejdříve zvlhčit vodou 

pomocí kropicího vozu, aby se zabránilo lepení R – materiálu na běhoun válce při hutnění. 

Každý den se takto stihl připravit pro následnou recyklaci úsek dlouhý cca 1 200 m. 

 

Na obr. 17 – 22 je průběh prací na stavbě v těchto dnech zdokumentován. 

 

 

Obr. 17: Rozfrézovávání okrajů stávající vozovky silniční frézou 
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Obr. 18: Rozfrézovávání středu stávající vozovky recyklérem 

 

 

Obr. 19: Zhutnění vibračním válcem před reprofilací jedním pojezdem 

 

 

Obr. 20: Reprofilace a rozrovnání do požadovaného příčného sklonu grejdrem 
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Obr. 21: Postřik vodou kropicím vozem 

 

 

Obr. 22: Zhutnění reprofilované vrstvy 

 

čtvrtek - sobota 

Po skončení přípravných prací (rozfrézování, reprofilace, zhutnění) se začalo se 

samotnou recyklací, která probíhala také tři dny (od čtvrtka do soboty). Na reprofilovaný a 

zhutněný R – materiál se nejdříve dávkovacím zařízením (nákladní automobil značky Tatra se 

speciální nástavbou, která umožňuje dávkování pojiv) naneslo hydraulické pojivo Doroport 

TB 25 v množství 6 %, což se ověřilo siloměrem (ověření hmotnosti přidávaného pojiva na 

m2). Následovalo důkladné promíchání pojiva a R – materiálu s vodou (požadovaná vlhkost 
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směsi dle navržené receptury byla ω 7 %). To probíhalo v mísícím bubnu recykléru WR  

2500 S, jež si potřebné množství vody sám dávkoval z cisterny, která k němu byla připojena 

(více viz kap. 3.5 Recykalce na místě). Tím to způsobem se vyrobila požadovaná směs  

RS 0/45 H (na místě); 170 mm, značení dle TP 208. Jelikož recyklér WR 2500 S není opatřen 

rozprostírací a hutnící lištou, tak se na rozrovnání recyklované směsi do požadovaného 

příčného sklonu použil grejdr. 

 

Než došlo k rozrovnání směsi grejdrem, tak se vyrobená směs předhutnila vibračním 

válcem. Poté se předhutněná směs navlhčila kropicím vozem a následně rozrovnala do 

požadovaného příčného sklonu vozovky grejdrem. Nakonec se vrstva z recyklované směsi 

zhutnila šesti pojezdy vibračním válcem, z toho první tři pojezdy jsou bez vibrace a druhé tři 

pojezdy s vibrací. Jeden pojezd znamená přejetí válcem po vrstvě tam a zpět. Tak to se 

vytvořila nová podkladní vrstva, značena podle TP 208 jako RS 0/45 H (na místě); 170 mm, 

z R – materiálu původní konstrukce vozovky technologií recyklace za studena na místě. 

V průběhu dne a během dalších dnů se vrstva udržovala ve vlhkém stavu postřikem vody 

z důvodu snížení hydratačního tepla. Za jeden den se stihla provést recyklace na úseku 

dlouhém cca 1 000 – 1 200 m a celkově recyklace první etapy z Chrastavy do Václavic dlouhé 

cca 3,5 km trvala tři dny. Po skončení recyklace následovala jednodenní technologická 

přestávka, než se začala pokládat nová obrusná vrstva. Pokládku nové obrusné vrstvy typu 

ACO 16 F v tloušťce 60 mm, spolu s dosypáním nezpevněných krajnic prováděla v dalším 

týdnu českolipská firma Silnice Žáček s. r. o. 

 

Z hotové směsi za recyklérem se každý pracovní den odebral vzorek o hmotnosti cca 

50 kg, který se převezl do laboratoře NIEVELT – Labor Praha, spol s.r.o. Ještě ten týž den 

jsem z něho vyrobil 6 zkušebních těles pro kontrolní zkoušky směsi. Dále jsem na stavbě 

prováděl Průkazní zkoušky na hotové vrstvě. Pro účely diplomové práce jsem následující den 

na předešlém úseku prováděl dynamickou zkoušku zařízením LDD 100, kterou jsem pak ještě 

opakoval po třech dnech. Další kontrolní zkouška, která se prováděla, byla zjištění tloušťky 

hotové vrstvy pomocí kopané sondy bezprostředně po dohutnění vrstvy. Na obr. 23 – 29 je 

postup recyklace ukázán. 
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Obr. 23: Dávkování pojiva Doroport TB 25 

 

 

Obr. 24: Výroba recyklované směsi recyklérem WR 2500 S 

 

 

Obr. 25: Hutnění směsi před rozrovnáním grejdrem 
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Obr. 26: Navlhčení z recyklované směsi před rozrovnáním grejdrem 

 

 

Obr. 27: Rozrovnání směsi grejdrem  

 

 

Obr. 28: Hutnění vrstvy RS 0/45 H (na místě); 170 mm šesti pojezdy vibračním válcem 
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Obr. 29: Položená nová obrusná vrstva ACO 16 F  

 

 

Obr. 30: Položená nová obrusná vrstva ACO 16 F s dosypanými nezpevněnými krajnicemi 

 

6.1.2.  Etapa II. 
 

Druhá etapa, dlouhá cca 3,5 km, se začala realizovat v prvním týdnu srpna, ale 

skončila až začátkem září. Pracovní postup byl stejný jako v první etapě. Nejdříve se stávající 

obrusná vrstva spolu s částí podkladní vrstvy tři dny rozfrézovávala (úterý 3. 8. 2010 až 

čtvrtek 5. 8. 2010). V tomto úseku nebyla zapotřebí silniční fréza, protože asfaltové vrstvy 

v obci nebyly tak tvrdé jak v první etapě. Po rozfrézování se prováděla samotná recyklace, 

která se protáhla na 4 dny (od středy 25. 8. 2010 do soboty 28. 8. 2010) z důvodu špatného 
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počasí (déšť). Následovala třídenní technologická přestávka a pak se prováděla pokládka nové 

obrusné vrstvy ACO 16 F v tloušťce 60 mm. Technologická přestávka byla delší proto, aby se 

nechala vyschnout konstrukce vozovky a podloží a nebyly ovlivněny výsledky dynamických 

zkoušek. 

 

 Jelikož Liberecký kraj zasáhly koncem prvního týdne měsíce srpna povodně, došlo 

k třítýdennímu zdržení, protože bylo nařízeno nechat vyschnout konstrukci vozovky a 

podloží. Na obr. 31 – 38 je ukázán průběh pracovního postupu v druhé etapě. 

 

 

Obr. 31: Rozfrézovávání stávající vozovky 

 

 

Obr. 32: Rozfrézovaná, reprofilovaná a zhutněná vozovka 
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Obr. 33: Dávkování pojiva Doroport TB 25 

 

 

Obr. 34: Výroba recyklované směsi 

 

 

Obr. 35: Recyklační vlak na silnici III/27251 
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Obr. 36: Hotová zrecyklovaná vrstva 

 

 

Obr. 37: Pokládka nové obrusné vrstvy ACO 16 F 

 

 

Obr. 38: Poškozená komunikace III/27252 (Chrastava – Horní Vítkov) 



 61 

 

7. Zkoušky recyklované sm ěsi a vrstvy dle TP 208 
 

Na recyklované směsi jsem po odebrání a převezení reprezentativních vzorků (z obou 

etap) do laboratoře prováděl následující zkoušky: 

� stanovení suché laboratorní objemové hmotnosti a vlhkosti 

� výroba zkušebních těles pro stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti 

proti vodě 

� stanovení laboratorní objemové hmotnosti zkušebního tělesa 

� stanovení maximální objemové hmotnosti směsi 

� výpočet mezerovitosti 

� stanovení pevnosti v příčném tahu a odolnosti proti vodě 

 

Postupy všech uvedených zkoušek jsou popsány v kap. 5.3 a dosažené výsledky jsou 

uvedeny v příloze. Na stavbě jsem na hotové vrstvě provedl následující zkoušky: 

� Rázový modul deformace 

� Měření tloušťky vrstvy 

 

7.1.1.  Rázový modul deformace 
 

Rázový modul deformace jsem zjišťoval zařízením LDD 100 podle následujícího 

postupu, který je uveden v ČSN 73 6192. Měřící deska (hmotnost 15 kg a Ø 300 mm) osazená 

snímačem se usadí na vozovku, tak aby na ní doléhala po celé své ploše. K desce se připojí 

konektor od elektronické vyhodnocovací jednotky. Následně se na desku nasadí tyč 

s rázovým zařízením (celková hmotnost 14,5 kg), které se odaretuje a zajistí západkou na 

horním konci tyče. Provede se první ráz, který se nezaznamenává. Po odrazu se závaží chytí a 

zvedne do horní polohy, kde se zajistí západkou. Zapne se vyhodnocovací jednotka a stiskne 

se tlačítko start, po kterém se na displeji objeví nápis „zkouška č. 1 čeká na první ráz“. 

Nastaví se tyč do svislé polohy a provede se 1. zkušební ráz a po odrazu se závaží chytí. 
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Tento postup se opakuje dvakrát. Následující měření se může zahájit, jakmile to 

vyhodnocovací jednotka dovolí. Na obr. 39 je ukázána fotka z měření. 

 

 

Obr. 39: Měření s LDD 100 

 

Měření jsem provedl na obou úsecích, střídavě v obou jízdních pruzích po 50 m a 

desku jsem se snažil pokládat do stopy jízdy vozidla. V první etapě jsem provedl měření po 

každém dni recyklace s tím, že jsem měření opakoval po třech dnech, kdy měření vyhovovalo 

požadavkům podle TP 208. Ve druhé etapě již toto nebylo možno, protože bylo málo času při 

provádění recyklace z důvodu povodní. Výsledky jsou uvedeny v kap. 7.2 Vyhodnocení 

zkoušek na silnici III/27251. 

 

7.1.2.  Měření tloušťky hotové vrstvy 
 

Tloušťku hotové vrstvy jsem měřil pomocí kopaných sond, měří se na kraji sondy. 

Zjištěné hodnoty v kap. 7.2. 

 

7.2. Vyhodnocení zkoušek na silnici III/27251 
 

V tab. 17 – 20 jsou uvedeny výsledky některých zkoušek, zbylé viz příloha. 
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Tab. 17. Výsledky LDD na prvním úseku 

číslo měření staničení 
[km] 

stáří 24 hod. stáří 72 hod. Požadavek 
dle TP 208 

[MPa] M vd [MPa] M vd [MPa] 

1 0,025 81,5 165,9 

≥ 100  

2 0,075 77,2 142,9 

3 0,125 82,7 158,6 

4 0,175 85,7 135,9 

5 0,225 79,4 157,2 

6 0,275 75,2 142,9 

7 0,325 73,7 128,7 

8 0,375 84,9 135,1 

9 0,425 76,7 140,9 

10 0,475 84,7 152,9 

11 0,525 80,1 164,7 

12 0,575 87,7 160,2 

13 0,625 87,8 132,7 

14 0,675 81,3 147 

15 0,725 83,7 161,3 

16 0,775 89,1 142,5 

17 0,825 77,2 151,7 

18 0,875 76,7 162,7 

19 0,925 76,2 149,6 

 

Tab. 18. Výsledky LDD na druhém úseku 

 
číslo měření 

 
staničení [km] 

stáří 72 hod. Požadavek 
dle TP 208 

[MPa] M vd [MPa] 

1 0,025 109,6 

≥ 100 

2 0,075 121,7 

3 0,125 114,5 

4 0,175 119,6 

5 0,225 104,9 

6 0,275 125,8 

7 0,325 123,9 

8 0,375 115,8 

9 0,425 120,7 

10 0,475 132,5 

11 0,525 127,2 

12 0,575 116,7 

13 0,625 126,4 

14 0,675 133,7 

 



 64 

 

Tab. 19. Tloušťka vrstvy na prvním úseku 

číslo měření 
staničení 

[km] 

zjištěná 
tloušťka 

vrstvy [mm] 

předepsaná 
tloušťka 

vrstvy [mm] 

tloušťka vrstvy dle TP208 

min. 0,85h  [%] Ø 0,9h [mm] 

1 0,100 P 175 170 1,03 

171,5 ≥ 153 
2 0,310 L 168 170 0,99 

3 0,550 P 172 170 1,01 

4 0,880 L 171 170 1,01 

 

Tab. 20. Tloušťka vrstvena na druhém úseku 

 číslo 
měření 

staničení 
[km] 

zjištěná 
tloušťka 

vrstvy [mm] 

předepsaná 
tloušťka 

vrstvy [mm] 

tloušťka vrstvy dle TP208 

min. 0,85h [%] Ø 0,9h [mm] 

1 0,930 P 175 170 1,03 

174 ≥ 153 2 1,270 L 172 170 1,01 

3 1,590 P 176 170 1,04 

 

 

Tab. 21. Kontrolní zkoušky na směsi č. 2 z hydraulického pojiva 

PROTOKOL 10-10-29-039 

Zkouška Naměřená hodnota Požadavek 
dle TP 208 Jednotka Zkoušeno dle 

Vlhkost recyklované směsi 2) 8,4 1) - 3 % až  
+2 % 

% hm. ČSN EN 1097 - 5 

Maximální objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 412 1) – kg/m³ 
ČSN EN 12697 – 5 

+ A1, postup A 

Objemová hmotnost zkušebního tělesa 2 196 1) deklarovaná 
hodnota 

kg/m³ 
ČSN EN 12697 – 6 

+ A1, postup D 

Mezerovitost M stanovená v destilované vodě 9,0 1) – % obj. ČSN EN 12697 - 8 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech – Rit 7/7 
3) 0,35 0,30 až 0,70 

MPa  
MPa TP 208, článek B.2.9 

Pevnost v příčném tahu po 7 dnech uložení ve vodě – Rit 7/7 
3) 0,38 min. 75 %  

pevnosti Rit 
MPa TP 208, článek B.2.9 

Odolnost proti vodě 108,6 min. 75 %  
pevnosti Rit 

% TP 208, článek B.2.9 
1) Pouze informativní hodnoty, dle TP 208 nejsou požadovány. 
2) Doporučené maximální odchylky od deklarované hodnoty. 
3) Pro TDZ IV, V, VI a směsi odpovídající třídě pevnosti C3/4 podle ČSN EN 14227 – 1 je možno nahradit zkoušku pevnosti v tlaku 
(RC) a odolnosti proti mrazu a vodě. 
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8. Závěr 
 

Výsledky laboratorních rozborů a provedené zkoušky in situ prokázali ve všech 

zkoušených parametrech, že navržená směs a provedená vrstva vyhovuje požadavkům podle 

TP 208. Provedlo se měření lehkou dynamickou deskou, které prokázalo splnění požadavku 

TP 208 (min. 100 MPa). Měření tloušťky hotové vrstvy a vlastnosti směsi splnily požadavky 

dle TP 208. To dokládá i závěrečné hodnocení nezávislé laboratoře Nievelt – Labor spol. s.r.o 

uvedené v příloze.  

 

Ve své diplomové práci jsem si rozšířil poznatky o opravě vozovek technologií 

recyklace za studena. Jsem rád, že jsem se mohl účastnit opravy vozovky v našem kraji a 

zkusit si prakticky ověřit své teoreticky nabyté znalosti. Chtěl bych zdůraznit, že oprava touto 

technologií není na úkor kvality, ale dá se říci o ní přesný opak. Dále se dá touto technologií 

oproti klasické metodě značně snížit množství zatížení skládek a i materiál, který obsahuje 

dehet, se může po jednoduché úpravě znovu použít a nemusí odvážet na speciální skládku. 

Tato technologie opravy vozovky také omezuje nutnost zakládat lomy, dovážet a zpracovávat 

velké množství nového materiálu, protože ze 100 % využívá stávajícího. Přidává se pouze 

pojivo, popř. chybějící frakce kameniva potřebné při výrobě recyklované vrstvy. Tím se také 

snižuje počet nákladních aut na stavbě, odpadá velký počet jejich zbytečných cest 

s odvážením použitého a dovážením nového materiálu. 

 

Z toho vyplývá značné snížení potřebných financí na opravu vozovky. Proto si 

myslím, že je veliká škoda nepoužívat tuto technologii u nás častěji, stejně jak je tomu 

v státech západní Evropy, s kterými se často porovnáváme a chceme se jim vyrovnat. Podle 

mého názoru by se tak dalo opravit mnohonásobně více kilometrů silnic než se tomu děje za 

používání klasické metody. S tím samozřejmě souvisí i to, že by se dalo postavit o něco více 

kilometrů nových dálnic, silnic, obchvatů měst atd., což bohužel hodně souvisí i s politikou 

tohoto státu. 
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10. Přílohy – zpráva o provedené kontrole kvality 
recyklované sm ěsi  

  

 

 

 


