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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá metodou recyklace konstrukčních vrstev netuhých 

vozovek za studena. V úvodu popisuji, jak se recyklace rozdělují. Jednotlivé kapitoly uvádí 

technologický postup metody recyklace za studena, používané materiály a užití směsí 

v konstrukčních vrstvách vozovky. Dále popisuji návrh směsi recyklované za studena a 

technologický postup opravy na silnici III/27251 v Libereckém kraji. Práce je doplněna 

fotografiemi z rekonstrukce již zmiňované silnice. Závěry ukazují přednosti používání 

moderních metod z hledisek ochrany životního prostředí, technologických parametrů, 

finančních nákladů, délky doby rekonstrukce a dopravní bezpečnosti. 

 

Anotation: 

This final thesis deals with the cold method of asphalt-like pavements construction 

layers recycling. The introduction describes the classification of the recycling methods. The 

individual chapters mention the technological procedure of the cold recycling method, the 

materials being used, and the usage of mixtures in the pavement construction layers. 

Furthermore, a suggestion of a cold recycled mixture is described, as well as the technological 

procedure of pavement repairs of the III/27251 road in the Liberec region. Pictures of the 

mentioned road reconstruction were added to the thesis. The closing parts show the 

advantages of using the modern methods from the environmental, technological parameters, 

financial costs, reconstruction duration and traffic security and safety viewpoints. 



Seznam použitého značení: 

A   Asfaltové pojivo (asfaltová emulze, zpěněný asfalt) 

AC   Asfaltový beton 

ACL   Asfaltový beton pro ložní vrstvy 

ACP   Asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

ACO   Asfaltový koberec pro obrusné vrstvy 

BBTM   Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy 

C   cement 

C3/4   Pevnost v prostém tlaku s udanou hodnotou podle štíhlostního poměru 

C60BP7, C65BP7 typy asfaltové emulze, C – kation aktivní, 60 (65) – obsah asfaltové 

pojiva, BP – modifikovaný bitumen, 7 – třída štěpitelnosti 

C60B7, C65B7 typy asfaltové emulze, C – kation aktivní, 60 (65) – obsah asfaltové 

pojiva, B – nemodifikovaný bitumen, 7 – třída štěpitelnosti 

D/d   Označení frakcí kameniv podle velikosti horního a dolního síta  

DK   Drobné kamenivo 

ČR   Česká republika 

ČSN EN           česká technická norma, evropská norma 

EKZ DV  Emulzní kalový zákryt dvouvrstvý 

f15, f5 Obsah jemných částic s maximální povolenou hodnotou uvedenou v 

procentech 

GA, GC, GO, GE, GN Třída zrnitosti nestmelených směsí, indexy A – N označují kvalitativní 

meze 



H   Hydraulické pojivo    

HK   Hrubé kamenivo 

HRB   Hydraulické směsné pojivo 

Ip   Index plasticity 

ISSDS ČR  Informační systém o síti silnic a dálnic České republiky 

II/3 MP SJ – PK Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, metodický pokyn,  

část II/3 Zkušebnictví (laboratorní činnosti) 

KAPS   Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí 

OC80, OC85, OC90 Nadsítné s maximální povolenou hodnotou uvedenou v procentech 

PA   Asfaltový koberec drenážní 

PK   Pozemní komunikace 

PMH   Penetrační nátěr hrubý 

PMJ   Penetrační nátěr jemný 

MA   Litý asfalt 

MZK   Mechanicky zpevněné kamenivo 

NDV   Dvouvrstvý nátěr 

Rc   Pevnost v tlaku 

Rit   Pevnost v příčném tahu 

R-materiál asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo 

drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů 

asfaltové směsi a asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby 

(dle ČSN EN 13108-8) 



SC   Směs stmelená cementem 

SE30   Ekvivalent písku 

SMA   Asfaltový koberec mastixový 

ŠDA, ŠDB  Štěrkodrť, index označuje kvalitativní mez 

ŠCM   Štěrk částečně vyplněný cementovou maltou 

TNV   Těžké nákladní vozidlo 

TP   Technické podmínky 

UF   Maximální obsah jemných částic výsledné směsi kameniva 

wL   Vlhkost na mezi tekutosti 

 


