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Anotace 

V předloţené práci je zpracována analýza efektivnosti v současnosti pouţívaných 

technologií pro opravu závad v pozemních komunikacích a nové moderní 

technologie, s níţ pracuje zařízení Silkot 70-80. Efektivita je posuzována 

z hlediska ekonomické náročnosti a dopadů na ţivotní prostředí. Po stanovení 

hypotézy jsou nejprve vysvětleny a popsány v současnosti pouţívané postupy. 

V další části je představeno a popsáno zařízení Silkot 70-80. Poté je začleněna 

kapitola s jejich vzájemným porovnáním a nalezením nejvhodnější technologie dle 

stanovených parametrů. Následují doporučení vzešlá ze získaných, vypočtených a 

analyzovaných informací. Na závěr práce je zdůrazněna nutnost zváţit potřebu 

vyuţívat moderní technologie oprav nejen z ekonomických, ale i ekologických 

důvodů. 

 

Klíčová slova: Silkot, závada v silnici, asfaltový recyklát, opravy silnic, 

pouţitelnost technologií, ţivotnost oprav 

 

Summary 

Diploma work deals with effectiveness analysis of curently used technology for 

repair roads defects and modern technology which is represented by the Silkot 70-

80 device. Efficiency is assessed in terms of economic performance and 

environmental impacts. Currently used methods are explained and described after 

determining the first hypothesis. The next part of the work describes the Silkot 70-

80 device. The following chapter brings comparison of both systems in determined 

parameters and finding most suitable technology. The following recommendations 

comes from acquired, calculated and analyzed information. At the conclusion is 

highlighted the necessity of considering the need of use modern repair technology 

not only for economic but also for environmental reasons. 

 

Keywords: Silkot,  defekt  in  the road, recycled asfalt, road repair, 

applicationtechnology, lifetime repairs 
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1. Úvod 

V české terminologii a právním řádu je silnice jednou z kategorií pozemních 

komunikací. Jedná se o dopravní stavbu umoţňující nekolejovou pozemní 

dopravu. Struktura silnic je tvořena především z podkladové části, vozovky 

(zpevněný povrch jízdních pásů), krajnice a dalších silničních staveb a zařízení 

(mosty, tunely apod.). Je nejtypičtější kategorií pozemních komunikací a v běţném 

jazyce se obecně pro pozemní komunikace nezřídka pouţívá označení silnice. 

Vlastní slovo silnice má původ v době vlády Karel IV., který nechal zesílit 

tehdejší hlavní cesty (silná cesta = silnice). 

První dopravní stavby vytvářely uţ starověké civilizace. Mezi 

nejvýznamnější patří „dláţděné silnice“ římského impéria, jeţ se táhly celou 

civilizovanou a kolonizovanou Evropou a jejichţ stopy lze nalézt dodnes. 

Po rozpadu římského impéria nastal v této oblasti nejen útlum, ale de facto návrat 

do období bez silnic. V 19. století se k dláţděným ulicím ve městech začaly stavět 

silnice štěrkové. S nástupem rozvoje automobilové dopravy ve 30. aţ 60. letech 

20. století se začaly stavět silnice dláţděné. V té době se začínají objevovat i první 

dálnice, postavené nejprve ve 30. letech v Německu z betonu, a v 50. letech pak 

mezistátní dálniční systém v USA. Časem byly beton i dlaţba nahrazeny asfaltem 

resp. asfaltobetonem. Tento materiál je dodnes pouţíván při stavbě silnic 

nejčastěji. 

Klíčovým úkolem při stavbě dnešních silnic je, při zachování bezpečnosti 

a plynulosti narůstajícího objemu dopravy, vedle ekonomické efektivnosti 

i zajištění co nejmenších ekologických dopadů při jejich ţivotním cyklu. Vysoce 

důleţitým se v tomto světle stává problém údrţby a oprav poškozených 

pozemních komunikací. Významnou roli zde hrají jak náklady na provedení oprav, 

tak i likvidaci či recyklaci pouţitého materiálu. 

Všechny závady a poruchy se opravují buď lokálně, nebo celkovou 

rekonstrukcí vozovky [1]. Při rozhodování o způsobu opravy záleţí na povaze, 

míře a mnoţství závad. Po rozhodnutí o způsobu opravy se vybere vhodná 

technologie. Ta by měla záviset mimo výše uvedeného i na ekonomické, 
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kvalitativní, časové a ţivotnostní efektivitě provedené opravy a na povětrnostních 

podmínkách. Ve své práci se chci věnovat prvnímu z uvedených způsobů, 

lokálním opravám, neboť zde spatřuji moţnosti jejich zefektivnění při zachování 

nebo dokonce sníţení negativních dopadů na ţivotní prostředí. 

1.1 Cíl práce, hypotéza a volba vzorku 

Cílem mé práce je v současném ekonomicky značně vypjatém období 

zjistit, zda je technologie Silkot 70-80 při opravách vozovek efektivnější neţ 

stávající technologie pouţívané SÚS Dubí. Efektivnost budu posuzovat z hlediska 

ekonomické náročnosti, do které, mimo faktorů ovlivňujících vlastní ekonomičnost 

oprav, zahrnu i posouzení jednotlivých technologií z hlediska jejich dopadů 

na ţivotní prostředí. 

Předpokladem je, ţe technologie pouţívaná zařízením Silkot 70-80  bude 

efektivnější v obou směrech. 

Silnici jako kategorii pozemní komunikace jsem vybral z důvodu větší 

konkrétnosti, ovšem dále uvedené lze aplikovat i na ostatní kategorie. 

Jelikoţ jsou porovnávány podobné typy závad, nebyly do výsledného 

vyhodnocení započteny náklady shodné pro všechny technologie, jeţ neovlivní 

výsledné porovnání (např. o náklady na řízení provozu či dozor). 

Pro moţnost porovnávání je třeba brát v úvahu stejně veliké opravované 

jednotky se stejnou závadou a porovnávat je za stejných povětrnostních 

podmínek. Zvolil jsem tedy jako typ závady výtluk a velikost závady 1 m2 

a standardní hloubce 4 cm. 

Pro tyto účely jsem si vybral organizaci, jeţ má uvedenou problematiku 

ve své kompetenci. Jedná se o Správu a údrţbu silnic Ústeckého kraje se sídlem 

v Dubí (dále jen „SÚS Dubí“). 
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2. Analýza ekonomické náročnosti oprav silnic současně 

pouţívanými technologiemi u SÚS Dubí 

Jednou ze základních společenských potřeb moderní doby je dostat se 

bezpečně a co nejrychleji a nejekonomičtěji do poţadovaných lokalit. Ať uţ se 

jedná o cestování do zaměstnání, na obchodní schůzky, rekreace nebo návraty 

domů, vţdy předpokládáme, ţe cesta bude zejména bezpečná. Pokud vezmeme 

v úvahu jako typ dopravy silniční dopravu, je bezpečnost, rychlost, 

ale i ekonomičnost cestování přímo závislá na fyzickém stavu pozemních 

komunikací. Nikde na světě, tedy ani u nás, neexistují bezúdrţbové silnice. Dříve 

či později je kaţdá z nich postiţena nějakým typem závady. Tyto poruchy vznikají 

nejen na nadměrně pouţívaných či přetíţených silničních tepnách, ale postihují 

i relativně málo frekventované silnice niţších tříd. Vţdy je jen otázkou času, kdy se 

začne na silnici objevovat poškození. Mezi hlavní faktory, jeţ mají vliv na vznik 

poruch vozovek a urychlují je, patří: 

- nadměrné zatíţení dopravou z hlediska četnosti i hmotnosti, 

- povětrnostní podmínky, 

- zvolený reţim a charakteristika údrţby v letním období, 

- zvolený reţim a charakteristika údrţby v zimním období (zejména 

ve vztahu k typům uţitého posypového materiálu), 

- posypové materiály pouţívané pro zimní údrţbu, 

- fyzické poškození vozovky dopravními nehodami a únikem provozních a 

převáţených tekutin, 

- nekvalitní materiál pouţitý při stavbě vozovky, 

- nedodrţení technologických postupů při stavbě komunikací. 

SÚS Dubí lze charakterizovat jako příspěvkovou organizaci, jejímţ 

zřizovatelem je Ústecký kraj. Hlavním důvodem vzniku této organizace a náplní 

její činnosti je zejména: 

- výkon vlastnických práv kraje k silnicím II. a III. třídy, včetně jejich součástí 

a příslušenství v rámci své územní působnosti, 

- správa a údrţba silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství 

v rámci územní působnosti organizace, 
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- údrţba silnic I. třídy, rychlostních silnic a dálnic a ostatních pozemních 

komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství v rámci územní 

a smluvní působnosti organizace, 

- zabezpečení výstavby a modernizace silnic II. a III. třídy, jejich součástí, 

příslušenství a dalších staveb nutných pro provoz, jejich správu a údrţbu 

(spolu s příslušným silničním úřadem). 

Mezi hlavní činnosti SÚS Dubí patří: 

- vedení evidence silnic, mostů a silničního příslušenství, 

- zabezpečení kontrolních prohlídek pozemních komunikací, 

- zabezpečení prohlídek mostních objektů a dalších silničních zařízení, 

- provádění údrţby a opravy vozovek s primárním cílem odstranit 

závady ve sjízdnosti silnic, jejich součástí a příslušenství, 

- provádění údrţby a opravy mostů, 

- zajišťování a provádění další činnosti vyplývající z práv a povinností 

stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů 

České republiky č. 104/1997  Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

uvedený zákon provádí, 

- provádění zimní údrţby silnic, 

- realizace dopravních opatření a dopravních značení, 

- vydávání závazných stanovisek na úseku své odbornosti, 

- zabezpečení správy a údrţby silnic za krizových stavů. 

Vedení SÚS Dubí má sídlo v obci Dubí a čítá celkem pět provozů 

dislokovaných v Děčíně, Chomutově, Litoměřicích, Lounech a Ústí nad Labem. 

Kaţdý tento provoz má pod sebou několik pracovišť, tzv. cestmistrovství, jejichţ 

mnoţství a velikost kopíruje hustotu silniční sítě a sídel v jednotlivých lokalitách. 

Z uvedeného je patrné, ţe oprava vozovek je jednou ze základních činností 

SÚS Dubí. Dle údajů empiricky zjištěných SÚS Dubí jsou pozemní komunikace 

nejvíce postihovány následujícími závadami: 

- obrus – drcení, vylamování nebo obrušování kameniva nebo pojiva, 
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- výtluk – zřetelně ohraničená prohlubeň v krytu vozovky, 

- výmrazek – místní deformace vrstev krytu, podkladu a podloţí vozovky 

vlivem, střídavého působení mrazu a tání na zeminu v podloţí, 

- pocení vozovky – pronikání ţivičného pojiva za teplého počasí na povrch 

vozovky, 

- nerovnost vozovky – výskyt nezanedbatelných odchylek v geometrickém 

uspořádání, povrchu oproti standardu v příčném i podélném směru. 

Jak jsem jiţ uvedl, byl jako referenční vzorek zvolen výtluk vozovky, jakoţto 

nejfrekventovanější typ poruchy, viz vytvořený obrázek č. 1.  

 

 

Obrázek č. 1 Ilustrační foto výtluku ve vozovce. 

 

Při výběru úseků vozovek k zařazení do plánu přípravy a následné 

realizace souvislé údrţby nebo opravy jsou pro zadavatele rozhodujícími podklady 

údaje z databáze systémů hospodaření s vozovkou a evidence vozovek silnic. 

Po tomto výběru SÚS Dubí volí pro opravy výtluků ve vozovkách jednu ze dvou 
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moţností. Jednak můţe provést opravu silnice vlastními silami a zařízeními nebo 

si na ni můţe najmout externí podnikatelský subjekt. 

Počet oprav provedených vlastními silami není v průběhu let stálý, podle 

informací získaných od pracovníků SÚS Dubí lze hovořit průměrně o 45% 

z celkového mnoţství provedených oprav. 

2.1 Opravy provedené vlastními silami 

SÚS Dubí provádí tři stěţejní typy oprav vlastními silami a zařízeními. 

Jedná se o vysprávky výtluků penetračním způsobem, aplikaci asfaltové směsi za 

horka do upravených výtluků a aplikaci asfaltové směsi za studena do 

neupravených výtluků [5]. Při výběru technologie opravy hraje základní úlohu 

velikost poruchy, četnost poruch a povětrnostní podmínky. 

Hmotnostní poměr jednotlivých typů pouţívaných oprav provedených 

vlastními silami, získaný ze statistických záznamů SÚS Dubí, byl převeden 

na procentuální vyjádření. Tento údaj jsem vyjádřil v následujícím grafu č. 1. 

 

 

Graf č. 1 Procentuální zastoupení oprav provedených vlastními silami. 

Náklady na opravy komunikací vlastními silami jsou čerpány ze Sborníku 

nákladů údrţbových prací SÚS Dubí [7]. Tyto vlastní náklady obsahují následující 

poloţky:  

79

19 2

Poměr provedených oprav v %

vysprávky výtluků penetračním způsobem

asfaltová směs za horka do upravených výtluků

asfaltová směs za studena do neupravených výtluků
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- Poloţka materiál, v níţ je zahrnuta cena materiálu v pořizovací hodnotě, 

tj. včetně nákladů na dopravu materiálu od dodavatele na sklad a DPH 

z ceny materiálu i dopravy včetně nárůstu o roční míru inflace. 

- Poloţka mzdy a zákonné sociální pojištění, v níţ je obsaţena průměrná 

mzda v kategorii řidič, strojník a stavební dělník a zákonné sociální 

pojištění hrazené organizací ve výši 35% mzdových nákladů. 

- Poloţka provoz vozidel a mechanismů, která se skládá z vlastních nákladů 

provozu a nákladů na technologickou dopravu. 

- Poloţka ostatní přímé náklady, kde jsou uvedeny předpokládané průměrné 

náklady na externí dodávky související s činností, např. náklady na opravu 

zařízení. Tyto náklady jsou přepočteny na provedení měrné jednotky. 

- Poloţka reţie, která zahrnuje správní i výrobní reţie. 

Je však nutné zdůraznit, ţe se jedná o průměrné částky, které se mohou 

měnit dle momentální ekonomické situace. Také data dalších subjektů 

a technologií mimo SÚS Dubí budou takto průměrována. 

U technologických postupů jednotlivých typů oprav vozovek nebudou 

popisovány ostatní činnosti, jako je zajištění pracoviště dopravním značením, 

čištění zařízení a nářadí apod. Ty jsou totoţné pro všechny porovnávané 

technologie. 

2.1.1 Vysprávky výtluků penetračním způsobem – v hodnoceném případě 

s pouţitím turbomechanismů  

Charakteristika a popis stroje: 

SÚS Dubí pro vysprávky výtluků penetračním způsobem [6] pouţívá 

turbomechanismy od společnosti Kobit Nová Paka s modelovým označením Turbo 

5000 combi. Tato pracovní souprava je určena ke kontinuální opravě výtluků 

a spár na silnici. Zařízení pracuje na principu postupného vytváření obalené směsi 

přímo při provádění opravy. Obalená směs vzniká obalováním kameninové frakce 

horkou asfaltovou emulzí za přítomnosti vzduchu. Takto vzniklá směs je ještě 

horká tryskovou metodou dopravována do místa výtluku. Hlavními komponenty 

výspravkové soupravy jsou turbodmychadlo, nádrţ na emulzi o objemu 1100 l 
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s ohřevem pomocí LPG nebo PB, zásobník na kamenivo o velikosti 5 m3, 

technologický okruh emulze, 6 m dlouhé pracovní rameno umístěné vzadu 

případně vpředu na upínací desce. Směs lze dle potřeby upravovat pomocí změny 

poměru mnoţství vzduchu, kameniva a emulze. Plynulou regulaci je moţné 

provádět přímo z pracovního místa – tzv. elektroproporcionálně. Pohon celé 

nástavby je zajištěn pomocným dieselovým motorem. 

Pouţitelnost zařízení: 

Zařízení lze dle zkušeností obsluhových pracovníků SÚS Dubí pouţívat 

na výtluk o maximální velikosti 1 m2. Zejména se jedná o opravy drobných 

a drobných vícečetných poruch silnice. 

Vzhledem k povětrnostním podmínkám lze technologii pouţívat aţ 

od teploty vzduchu + 10º C. Při niţších teplotách ztrácí produkovaný materiál své 

vlastnosti a opravy se stávají nekvalitními. Horní hranice teploty vzduchu není 

stanovena, neboť povětrnostní podmínky v ČR nejsou tak vysoké, aby znemoţnily 

pouţití této technologie. Provedení opravy nebrání ani slabý déšť, pokud se 

při něm na silnici netvoří souvislá vrstva vody. 

Technologický postup opravy: 

Při opravách prováděných touto technologií není potřeba provádět ţádné 

přípravné práce, jako je řezání nebo frézování vozovky. Vlastní technologický 

postup činností zahrnuje přípravu mechanismů, materiálů a nářadí na pracovišti. 

Následuje vyčištění poruchy vozovky od uvolněného materiálu a její strojní 

zaplnění výspravkovou směsí. Po aplikaci směsi je na místě ponecháno výstraţné 

dopravní značení, které je odstraněno cca za dva dny při úklidu komunikace 

od neuchycených zbytků materiálu. Čištění vozovek je prováděno metením strojně 

samosběrem s ukládáním nečistot do nádrţe. Takto nasbíraný odpad je z velké 

části kamenivo s příměsí prachu a hlíny. SÚS Dubí jej tzv. depuje a v případě 

potřeby dále pouţívá např. na zásypy krajnic a příkopů. 

Pro uvedené práce je zapotřebí dvou řidičů, strojníka a tří silničních dělníků. 

Z techniky je zastoupeno vozidlo s turbomechanismem a vozidlo se samosběrem. 
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Ekonomická hlediska: 

Vlastní náklady na opravy komunikace o celkové hmotnosti 1 t 

zpracovaného materiálu jsou ve Sborníku nákladů udrţovacích [6] prací uvedeny 

pod označením NS 21518 ve výši 4.070 Kč. Z 1 t výspravkové směsi lze opravit 

40 aţ 60 m2 silnice. Dle informací získaných na SÚS Dubí se v průměru jedná 

o 55 m2. Za jednu pracovní směnu v délce 8 hodin (tedy bez přestávky na jídlo 

a odpočinek) se zpracuje průměrně 4,5 t směsi. Teoretická moţnost zpracování 

většího mnoţství materiálu je limitována časem stráveným přejezdy mezi místy 

jednotlivých oprav a nakládáním nových surovin na základně SÚS Dubí. 

Z uvedených informací vyplývá, ţe za osm hodin se opraví 4,5 x 55 m2 

vozovky, tedy celkem 247,5 m2. Provedu-li přepočet na 1 m2, získám průměrný 

čas na jeho opravu v délce necelých dvou minut. K tomuto času musím přičíst 

dobu potřebnou na úklid opraveného místa samosběrem. Tato doba zahrnuje 

nejen vlastní, vcelku rychlé, vyčištění vozovky, ale i čas potřebný pro příjezd 

samosběru k místu provedené opravy. Pro stanovení této doby byl vyuţit odhad 

pracovníků SÚS Dubí, který byl vztaţen na 1 m2. Jeho hodnota se pak vyšplhala 

na patnáct minut. Celková doba kompletně provedené opravy 1 m2 silnice je 

tedy sedmnáct minut. 

Pokud učiníme výpočet ceny opravy 1 m2 turbomechanismem, získáme 

hodnotu 74 Kč. K této částce je ještě nutné přičíst náklady na čištění vozovek 

metením strojně samosběrem. 

Vlastní náklady na úklid 1 m2 turbomechanismem opravené vozovky 

metením strojně samosběrem jsou dle Sborníku nákladů údrţbových prací [6] 

pod označením NS20111 ve výši 1,53 Kč. Zde je potřeba uvést, ţe na 1 m2 

opravené silnice turbomechanismem je nutno metením strojně samosběrem 

vyčistit cca 10 m2 komunikace. Náklady na opravu 1 m2 silnice tedy vzrostou 

o 15,30 Kč. 

Celkové náklady na opravu 1 m2 silnice penetračním způsobem pomocí 

turbomechanismu činí 89,30 Kč.  
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Ţivotnost oprav:  

Při zjišťování délky ţivotnosti takto provedených oprav vycházím 

ze zkušeností pracovníků SÚS Dubí. Ve většině případů nelze zpětně 

v dokumentaci zjistit, zda se při opakované opravě jedná o zcela shodnou poruchu 

nebo zda se jedná o poruchu novou leţící těsně vedle původní jiţ opravené 

závady. Takto podrobná statistika není na SÚS Dubí vedena. Nicméně na základě 

osobní zkušenosti pracovníků lze uvést nejvýše tříletou ţivotnost silnice opravené  

turbomechanismem.  

2.1.2 Vysprávky výtluků asfaltovými směsmi 

Charakteristika: 

Základním důvodem rozdělení technologií oprav asfaltovými směsmi jsou 

povětrnostní podmínky. V zimním období z důvodu nízkých teplot nelze pouţít 

„klasickou“ asfaltovou směs za horka. Pouţívá se proto speciální směs, kterou lze, 

díky jejím chemickým vlastnostem, aplikovat za studena bez potřeby jejího ohřevu.  

Pouţitelnost technologií: 

V „letním“ období, resp. v teplotách vzduchu nad 0 ºC, se pouţívá asfaltová 

směs za horka do upravených výtluků. Horní teplotní hranice pro práci s „horkou“ 

směsí není stanovena, neboť povětrnostní podmínky v České republice nejsou 

limitní pro navození chemických či mechanických poruch pouţité technologie. 

Teplota niţší neţ spodní teplotní hranice 0 ºC neumoţňuje této technologii 

správné chladnutí, tvrdnutí ani spojení s původním materiálem pozemní 

komunikace. 

V „zimním“ období, tedy v teplotním rozmezí 0 ºC aţ -20 ºC, se uţívá 

technologie asfaltové směsi za studena do neupravených výtluků. Zde jsou limitní 

obě teplotní hranice. Při teplotách vyšších neţ 0 ºC nebo niţších neţ -20 ºC jiţ 

nejsou vhodné podmínky pro chemické reakce potřebné pro tvrdnutí a spojení 

s původní vozovkou.   
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Poměr ročního počtu oprav provedených asfaltovou směsí za horka 

do upravených výtluků a ročního počtu oprav provedených asfaltovou směsí 

za studena do neupravených výtluků je 91 : 9.  

Asfaltovou směs za horka do upravených výtluků lze pouţívat 

na závady velikosti od 0,5 do 10 m2 a hloubce cca 4 cm. Větší plochy uţ se 

nedělají lokální, ale celkovou opravou. Asfaltovou směs za studena 

do neupravených výtluků lze pouţít pouze pro závady velikosti od 0,5 do 1 m2 

a hloubce cca 4 cm. Při větší ploše a případně hloubce by pouţitá technologie 

neodpovídala pevnostním a časovým poţadavkům, neboť by došlo k degradaci 

úrovně opravy.  

Technologický postup pro asfaltovou směs za horka do upravených výtluků: 

Pro pouţití této technologie je nezbytné provést na závadě v komunikaci 

přípravné práce. K dosaţení stejného stavu výtluku připraveného k opravě lze 

pouţít jednu ze dvou moţností: 

a) řez asfaltového krytu vozovky, 

b) frézování povrchu vozovky. 

Pro řez asfaltového krytu vozovky k dosaţení poţadovaného tvaru se 

pouţívá speciální pila na asfalt. Postup prací je potom následující. Nejprve je 

na pilu, po jejím sejmutí z dopravního prostředku, nasazen řezací kotouč 

a provedena její příprava doplněním provozních kapalin. Po následném přijetí 

na místo výtluku jsou provedeny potřebné přípravné řezy. Další fází přípravných 

prací je odstranění nařezaného asfaltového krytu vozovky. To se v současnosti 

provádí elektrickými bouracími kladivy, která jsou napojena na mobilní 

elektrocentrálu. Na závěr se rozrušený asfaltový kryt vozovky naloţí na nákladní 

vozidlo. Na místě je ponecháno pouze výstraţné dopravní značení, a to do doby, 

neţ je provedena vlastní výsprava vozovky. V praxi se většinou v určitém úseku 

výtluky připravují kontinuálně a aţ následně se na celý úsek aplikuje výspravková 

asfaltová směs. Odstraněný asfaltový kryt se ukládá na skládce, v případě SÚS 

Dubí v Modlanech u Teplic.  

K těmto činnostem je zapotřebí dvou řidičů a dvou aţ tří silničních dělníků. 

Ze zařízení je zastoupena pila na asfaltový kryt, bourací kladiva a elektrocentrála. 
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Z dopravních prostředků potom vozidlo na přepravu zařízení a nákladní vozidlo 

na odvoz materiálu na skládku.  

Druhou variantou přípravy výtluku k opravě je frézování povrchu vozovky 

pomocí frézky. Práce mají následující posloupnost. Nejdříve se frézka sejme 

z dopravního prostředku, na němţ byla dovezena, nasadí se na ni frézovací 

nástroj a doplní se provozními kapalinami. Následuje frézování závady v silnici. 

Dále se odfrézovaný materiál uklidí a naloţí na nákladní vozidlo. Na místě je opět 

zanecháno výstraţné dopravní značení, a to do doby, neţ je provedena vlastní 

oprava vozovky. I zde platí, ţe se v praxi většinou souvisle připravují v určitém 

úseku výtluky a aţ následně se na celý úsek aplikuje výspravková asfaltová směs. 

Odfrézovaný materiál ukládá SÚS Dubí k dalšímu vyuţití. 

K uvedeným činnostem je zapotřebí dvou řidičů a dvou silničních dělníků. 

Z techniky a zařízení je zde vozidlo na přepravu zařízení, nákladní vozidlo 

na odvoz odfrézovaného materiálu a frézka. 

Čas potřebný k provedení obou typů těchto přípravných prací se prakticky 

shoduje. Jeho délka je závislá na tvrdosti původního materiálu a pohybuje se 

v rozmezí třicet aţ šedesát minut v případě přípravy 1 m2 výtluku v silnici. Opět je 

tedy nutné vycházet ze zkušeností pracovníků SÚS Dubí a jejich odhadu 

průměrné doby. Tato hodnota je pro uvedenou přípravu závady v délce čtyřicet 

minut.  

Pro rozhodnutí, kterou z přípravných prací pouţít, tedy není časový faktor 

vyuţitelný. Cestmistr proto můţe volit pouze na základě vlastních nákladů 

na provedení těchto přípravných prací. Z tohoto hlediska je jednoznačně 

výhodnější provést přípravu výtluku frézováním. Navíc odpad vzniklý frézováním 

asfaltových povrchů SÚS Dubí druhotně vyuţívá, na rozdíl od řezáním 

vytvořeného kusového odpadu, který je nutné ukládat za úplatu na skládku. I přes 

popsané výhody frézování je v některých případech nutné pouţít technologii řezu 

asfaltového krytu, neboť tato umoţňuje tzv. negativní profil úpravy, to je vytvoření 

dutiny s větší plochou u dna výtluku. Z uvedeného vyplývá, ţe vyříznutý otvor má 

větší schopnost udrţení vpraveného materiálu neţ otvor frézovaný, coţ je ţádoucí 

zejména u exponovaných míst jako jsou mosty, prudká stoupání, křiţovatky apod. 
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Nyní přichází na řadu vlastní aplikace asfaltové směsi za horka do předem 

upravených výtluků. Po obou typech přípravných prací se nyní před zaplněním 

upraveného výtluku asfaltovou směsí za horka aplikuje spojovací postřik 

ze spojovací asfaltové emulze C 40 BF 5. Postřik se provádí z postřikového vozíku 

zapojeného za taţným vozidlem. Následuje ruční vyplnění studeného výtluku 

horkou asfaltobetonovou směsí s převýšením nutným pro hutnění. Po zaplnění 

upraveného výtluku na stanovenou mez se doplněný materiál zhutňuje ručně 

vedeným vibračním válcem do roviny původní vozovky.   

K finální aplikaci asfaltové směsi za horka do upravených výtluků je potřeba 

řidiče dopravního prostředku převáţejícího vibrační válec, dopravní značení, další 

nářadí a silniční dělníky. Ten je současně i řidičem vibračního válce při hutnění. 

Dále je zde zapotřebí řidiče nákladního vozidla převáţejícího horkou 

asfaltobetonovou směs a dvou silničních dělníků. Z techniky je pouţito vozidlo 

na přepravu zařízení, nářadí, dopravního značení a dělníků, dále nákladní vozidlo 

na přepravu asfaltobetonové směsi a vibrační válec pro hutnění. 

Technologický postup pro asfaltovou směs za studena do neupravených výtluků: 

Narozdíl od opravy asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků se 

při pouţití asfaltové směsi za studena ţádné přípravné práce na úpravu výtluků 

nedělají (s výjimkou vyčištění poruchy). Začíná se rovnou ručním zaplněním 

studeného výtluku speciální studenou asfaltovou směsí do stanovené úrovně 

nad povrch komunikace. Následuje hutnění vibrační deskou, případně vibračním 

válcem, a zarovnání výspravkového materiálu do původní úrovně. Chemické 

vlastnosti zimní směsi umoţňují její zpracovatelnost bez ohřevu i její vytvrdnutí. 

Pracoviště je zabezpečeno jedním řidičem a dvěma silničními dělníky. 

Z techniky se pouţívá vozidlo pro přepravu materiálu a vibrační deska, případně 

vibrační válec. 

Ekonomická hlediska asfaltové směsi za horka do upravených výtluků: 

Vlastní náklady na opravy výtluků asfaltovou směsí za horka do upravených 

výtluků o celkové hmotnosti pouţitého materiálu 1 t jsou podle Sborníku nákladů 

udrţovacích prací [7] pod označením NS21711 uvedeny ve výši 4.015 Kč. Z této 

1 t materiálu lze vyspravit 6 aţ 10 m2 silnice, v průměru se opraví 8 m2. 
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Za osmihodinovou pracovní dobu se zpracuje 5 t asfaltové směsi za horka. 

K těmto nákladům je nutné přičíst ještě náklady na přípravné práce. 

Náklady na přípravné práce lze vyčíslit následujícím způsobem: 

a) Náklady na řezání asfaltového krytu vozovky jsou dle Sborníku nákladů 

udrţovacích prací [7] pod označením NS 22811 ve výši 166 Kč za 1 m2. 

Náklady na odstranění asfaltového krytu vozovky Sborník nákladů 

udrţovacích prací [7] pod označením NS 22712 uvádí v hodnotě 

361 Kč za 1 m2. Uloţení 1 t asfaltového odpadu na skládce v obci 

Modlany u Teplic, kterou SÚS Dubí vyuţívá, stojí 250 Kč. 

b) Náklady na frézování asfaltového krytu vozovky podle Sborníku 

nákladů udrţovacích prací [7] pod označením NS 22613 činí 120 Kč 

za 1 m2. Náklady na úklid odfrézovaného materiálu s ručním naloţením 

podle téhoţ sborníku [7] pod označením NS 22911 jsou 150 Kč 

za 1 m2. Asfaltový obrus získaný frézováním se skladuje v SÚS 

k dalšímu vyuţití. 

c) Náklady na aplikaci spojovacího postřiku z asfaltové emulze jsou 

ve Sborníku nákladů udrţovacích prací [7] pod označením NS 22362 

určeny pro oba typy přípravných prací shodně, a sice ve výši 44 Kč 

na 1 m2. 

Časová náročnost opravy provedené asfaltovou směsí za horka 

do upravených výtluků je pro obě varianty přípravných prací shodná. Pracovníci 

SÚS Dubí zpracují za 8 hodin 5 t asfaltové směsi, z 1 t této směsi opraví 8 m2 

závadné vozovky. Za 8 hodin tedy vyspraví celkem 40 m2 poškozené vozovky. 

Přepočtem na poţadovaný 1 m2 získám průměrný čas na jeho opravu v délce 

12 minut. Pokud k tomuto času připočtu průměrnou dobu potřebnou na vykonání 

přípravných prací v délce 40 minut, získám celkový čas 52 minut. Doba potřebná 

pro aplikaci spojovacího asfaltového výtluku je zanedbatelná. 

Narozdíl od časové náročnosti je nutné náklady pro obě varianty úpravy 

výtluků diferencovat. V případě pouţití řezu asfaltového krytu a jeho odstranění se 

náklady na 1 m2 vypočítají jako součet nákladů na aplikaci asfaltové směsi 

za horka do upravených výtluků (přepočítané na 1 m2), řezání asfaltového krytu 
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vozovky, odstranění asfaltového krytu a nanesení spojovacího postřiku. Vyjádřeno 

čísly pak 4.015/8 Kč + 166 Kč + 361 Kč + 44 Kč coţ představuje celkem 1072,90 

Kč. Obdobně pak pro variantu s pouţitím frézování povrchů asfaltových vozovek 

se náklady na 1 m2 vypočítají jako součet nákladů na aplikaci asfaltové směsi 

za horka do upravených výtluků (přepočítané na 1 m2), frézování asfaltového 

krytu, naloţení obrusu a nanesení spojovacího postřiku. Vyjádřeno čísly pak 

4.015/8 Kč + 120 Kč + 150 Kč + 44 Kč coţ představuje celkem 815,90 Kč. 

Ekonomická hlediska asfaltové směsi za studena do neupravených výtluků: 

Vlastní náklady na opravy výtluků asfaltovou směsí za studena 

do neupravených výtluků o celkové hmotnosti 1 t pouţitého materiálu jsou podle 

Sborníku nákladů udrţovacích prací [6] ve výši 15.826 Kč. Z této 1 t materiálu lze 

vyspravit 15 aţ 20 m2 silnice, v průměru se opravuje 17 m2. Za osmihodinovou 

pracovní dobu se zpracuje 5 t asfaltové směsi. 

V tomto případě lze vyjádřit délku provedení opravy jako osm hodin 

pracovní doby lomeno 5 x 17 m2. Výpočtem získáme cca šest minut potřebných 

k této opravě. 

Náklady vztaţené na 1 m2 předpokládané závady se rovnají nákladům 

vyjádřeným ve Sborníku nákladů udrţovacích prací [7] na 1 t děleným průměrným 

počtem m2 silnice, který lze z této 1 t opravit. Výsledkem jsou náklady, jeţ je třeba 

vynaloţit na opravu výtluku vozovky o rozměru 1 m2. Jejich výše činí 931 Kč. 

Ţivotnost oprav obou postupů: 

Porucha komunikace opravená asfaltovou směsí za horka do upravených 

výtluků má, podle pracovníků SÚS Dubí, ţivotnost aţ deset let, samozřejmě 

v závislosti na zatíţení konkrétní komunikace. Při snaze o nějaký průměr se pak 

jedná o pět let u více zatíţených komunikací. 

Oprava závady silnice provedená v zimním období asfaltovou směsí 

za studena do neupravených výtluků má ţivotnost maximálně několik měsíců. 

Tato oprava se provádí jen v nejnutnějších případech a pro překonání zimního 

období. Se změnou povětrnostních podmínek a vzrůstající teplotou vzduchu 

postupně dochází k destrukci této opravy a je nutné ji opravit horkou směsí. 
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2.2 Opravy provedené externí společností 

Poměr oprav provedených pro SÚS Dubí externími společnostmi a oprav 

provedeným vlastními silami je, jak jiţ bylo uvedeno výše, 55 % ku 45 %. Zde je 

nutné uvést, ţe externí společnosti nejsou najímány pro zimní opravy. 

Provozní náměstkyně SÚS Dubí uvedla, ţe průměrná cena za opravu 

výtluku silnice o velikosti 1 m2 provedená nasmlouvanou externí společností byla 

v roce 2010 na průměrné úrovni 700 Kč. Všechny tyto nasmlouvané externí 

společnosti dosud pouţívají při opravách výtluků obdobné technologie jako 

samotná SÚS Dubí. Jelikoţ však jsou opravy a stavby vozovek jejich hlavními 

činnostmi a provádějí je ve velkém rozsahu, náklady na provedení opravy výtluků 

v pozemních komunikacích jim klesly na niţší úroveň. A přestoţe si k těmto 

nákladům připočítávají ještě zisk, je výsledná cena pro SÚS Dubí menší neţ 

při provedení opravy vlastními silami. Tento fenomén lze spatřovat mimo jiné 

i v logistice zajištění dopravy potřebného materiálu a zařízení a v moţnosti 

nasazení více pracovníků, kdy je potom reálné se tzv. více krát otočit při jednom 

pracovním cyklu, neboť práce je prováděna „ve velkém“. Oproti tomu SÚS Dubí se 

během svého pracovního cyklu stihne otočit pouze jednou.  

Podobná situace je i u času potřebného k provedení opravy výtluku, 

kdy svou specializací jsou pracovníci externích společností schopni tuto opravu 

provést rychleji. Doba potřebná k provedení opravy je podle provozní náměstkyně 

SÚS Dubí cca 45 minut. 

Obdobnost technologie pouţívané externí společností s sebou přináší 

i stejnou ţivotnost opravených výtluků jako u oprav provedených SÚS Dubí 

vlastními silami za horka. Její hodnota se rovná pěti a více letům. 

Získávání dodavatelů staveb a oprav je individuální s odkazem na rozsah 

a objem poţadovaných prací. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zakázky se vypisují na základě 

vyhodnocení rozsahu a dislokace poškození pozemních komunikací.  

Zde bych chtěl zmínit i nákup asfaltových směsí ze strany SÚS Dubí pro 

opravy prováděné vlastními silami u externích společností. Pořizovací cena těchto 
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směsí se přímo a většinovým procentem promítá do celkové ceny za provedenou 

opravu. 

SÚS Dubí nakupuje asfaltové směsi v předepsané kvalitě od tzv. obaloven, 

tedy společností, jejichţ jednou z primárních činností je výroba těchto směsí 

pro vlastní vyuţití i pro veřejný prodej. Obaloven je v Ústeckém kraji devět, 

po jedné v kaţdém okrese s výjimkou Ústí nad Labem a Loun, kde jsou dvě. Cena 

nakupované asfaltové směsi se v roce 2010 pohybovala v průměru 1440 Kč za 1 t 

materiálu.  

Některé externí opravárenské společnosti si asfaltové směsi v poţadované 

kvalitě vyrábí samy. Jejich cena se pohybuje v rozmezí 1200 aţ 1600 Kč, čímţ se 

od cen materiálu z ostatních obaloven prakticky neliší a vstupní náklady 

na materiál jsou srovnatelné.  

Nabízí se srovnání při vyuţití recyklovaného materiálu. 1 t recyklátu - 

obrusového asfaltového materiálu - je většinou oprávněným specializovaným 

společnostem poskytována zdarma (oficiálně se jedná o nakládání s odpadovým 

materiálem), případně za cenu odráţející pouze náklady na dopravu. Zde je vidět, 

jak velký rozdíl je jiţ u vstupního materiálu pro provedení opravy zařízením Silkot 

70-80, které, oproti dosud pouţívaným technologiím, splňuje poţadavky na 

druhotné vyuţívání asfaltového odpadu.  

Proti pouţití recyklátu z asfaltových směsí neobstojí ani tvrzení, ţe jejich 

kvalita je výrazně horší neţ kvalita nové asfaltové směsi pouţívané pro opravy 

silnic. Sloţení nové asfaltové směsi s 85 aţ 90% drtí různých frakcí, 4 aţ 6% 

pojiva (asfalt) a 5 aţ 10% filer (vápencová příměs) je prakticky totoţné 

s materiálem produkovaným zařízením Silkot. Pevné sloţky zůstávají původní 

a pojiva se dodávají nová. Pro opravy vozovek se jedná o prakticky stejné 

vlastnosti i ţivotnost. To, co recyklát částečně ztrácí na vlastnostech, plně 

nahrazuje technologie zpracování strojem Silkot. 
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3. Analýza ekonomické náročnosti oprav silnic při pouţití stroje 

Silkot 70-80 

3.1 Charakteristika a popis stroje 

Zařízení Silkot 70-80 [9] je určeno k opravám výtluků a jiných poruch 

asfaltových vozovek. Vyrábí jej česká společnost KOTRBATÝ VMZ s.r.o. 

se sídlem v Pelhřimově a je vyobrazeno níţe na obrázku č. 2. 

 

 

Obrázek č. 2 Zařízení Silkot 70-80; zdroj [9]. 

 

Základní a nejdůleţitější součástí stroje je izolovaný ohřívací zásobník 

pro cca 1,1 m3 recyklátu a zadní sklopné nahřívací čelo. Dalšími konstrukčními 

skupinami jsou dvounápravový podvozek se sklopným nájezdem pro válec, 

naviják s nosnou konstrukcí pro sklápění zadního čela, plynová soustava se třemi 

nádrţemi na LPG, elektrická soustava s baterií, nabíjecím zdrojem a ovládacími 

skříněmi s prvky zajišťujícími chod stroje. 
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Nahřívací panel ve sklopném čele vyuţívá k prohřívání opravovaného místa 

infračerveného spektra záření, jeţ je emitováno speciálními vysokorychlostními 

přetlakovými hořáky. Infračervený ohřev byl zvolen pro jeho schopnost nahřívat 

nejen povrchově, ale díky jeho vlnové charakteristice i pronikat do hloubky 

materiálu. Jedná se o tzv. metodu ITHR nebo-li Infra Termo Homogenizační 

Renovaci. Naproti tomu přímý ohřev plamenem, který byl zkoušen v minulosti, je 

nejen ekonomicky mnohem náročnější, ale hlavně způsobuje degradaci povrchové 

vrstvy. Plamen většinou povrch spálí dříve, neţ proběhne nahřátí nutné k opravě 

v hlubším profilu, proto se v současné době nevyuţívá. 

3.2 Pouţitelnost zařízení a výhody technologie 

Zařízením vyuţívaná technologie ohřevu opravovaného místa [9] umoţňuje 

jeho pouţití nejen v letním období, ale také v období zimním, a to za mrazivého 

počasí aţ do -10°C. Úspěšně jiţ bylo dokonce odzkoušeno i provedení opravy 

silnice při teplotě -15 °C, nicméně v takových podmínkách se náklady na opravu 

samozřejmě navyšují. 

K obsluze stroje i provedení opravy stačí pouze dva zaškolení pracovníci. 

Narozdíl od předcházejících technologií dochází u stroje Silkot 70-80 díky 

nahřátí okolí opravovaného výtluku k lepšímu spojení původní vozovky s dodaným 

materiálem a opravené místo ve spárách dále nepraská. Není zapotřebí ani 

pouţití překrývací pásky na spáry. 

Vyuţitím odpadu z frézovaných starých asfaltových vozovek – 

recyklovatelného asfaltového materiálu (dále jen „asfaltový recyklát), který 

odpovídá doporučeným poţadavkům [4], je řešena otázka likvidace 

problematického odpadu. Zároveň se sníţí i potřeba výroby nových asfaltových 

směsí.  

Asfaltový recyklát se v izolovaném ohřívacím zásobníku nahřívá na teplotu 

150 aţ 160°C, aniţ by se starý asfalt spálil a tím znehodnotil. Takto připravený 

materiál je přibliţně ve stejné kvalitě jako ţivice opravované vozovky, čímţ odpadá 

problém nesourodosti vlastností nového a starého materiálu. Oprava tak vyhovuje 

i doporučovaným technickým poţadavkům [3] a [5]. 
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Zařízení Silkot 70-80 není závislé na ţádné speciální pohonné hmotě ani 

nutnosti zajišťovat přísun nové asfaltové směsi z obalovny. Asfaltový recyklát lze 

dlouhodobě skladovat v prostorách opravárenské společnosti. Tankování LPG, 

potřebného pro ohřev, je moţno provést u kterékoli takto vybavené čerpací 

stanice.  

Ačkoliv technologie, kterou pouţívá stroj Silkot 70-80, zajišťuje zcela nový 

způsob opravy asfaltových vozovek, který dává opravené vozovce nové uţitné 

parametry, nejedná se o zcela inovativní řešení. Tento princip oprav byl zkoušen 

jiţ v osmdesátých letech minulého století, ovšem technické moţnosti a vědecké 

poznatky té doby neumoţnily jeho rozvoj a vyuţití. Snaha o jeho znovuzrození je 

úspěšně završena konstrukcí zařízení Silkot 70-80. 

Jelikoţ nahřívaná plocha zahrnuje i blízké okolí opravovaného místa, 

spolehlivě likviduje praskliny vybíhající do stran a tím zabrání dalšímu pronikání 

vlhkosti a následné destrukci mrazem. 

Přes opravené místo je moţno projíţdět jiţ za deset aţ patnáct minut. 

3.3 Technologický postup 

Při pouţití zařízení Silkot 70-80 [8] není potřeba provádět ţádné přípravné 

práce pro úpravu výtluku v silnici ani ţádné následné čistící práce na vozovce.  

Oprava probíhá velmi jednoduše a vcelku rychle. Po příjezdu na místo 

opravy se nejprve, jako u všech ostatních technologií, musí pracoviště zajistit 

dopravním značením. První činností zařízení na místě opravy je spuštění zadního 

nahřívacího čela nad výtluk a jeho okolí. Toto čelo, jeţ se metodou ITHR rozehřeje 

na teplotu 1100 °C, výtluk a jeho okolí nahřeje sálavým teplem. Po nahřátí 

vozovky na 150 aţ 160 °C pracovníci ocelovými hráběmi rozruší nahřátou plochu 

a přechodové hrany. Poté se na opravovanou část silnice nasype recyklát nahřátý 

ve speciálním izolovaném ohřívacím zásobníku taktéţ na teplotu 150 aţ 160 °C. 

Po pečlivém urovnání opravovaného místa a nanesení malého mnoţství asfaltové 

emulze následuje dokonalé zhutnění vibračním válcem, který je na místo přivezen 

přímo na nástavbě zařízení Silkot 70-80. Na závěr zbývá jiţ jen očištění pouţitého 
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zařízení, vibračního válce a nářadí, a jejich naloţení společně s dopravním 

značením na vozidlo a nástavbu zařízení Silkot 70-80. 

Pracoviště je pro technologii stroje Silkot 70-80 obsluhováno řidičem vozidla 

přepravujícího toto zařízení a další náčiní. Tento řidič je současně řidičem 

vibračního válce a prvním členem obsluhy stroje Silkot 70-80. K němu je zapotřebí 

ještě druhého pracovníka obsluhy stroje. Z techniky je nutné vozidlo pro dopravu 

zařízení, nářadí, dopravního značení a silničního dělníka. Materiál je převáţen 

přímo v zařízení Silkot 70-80 a vibrační válec je umístěn na jeho nástavbě. 

3.4 Ekonomická hlediska 

Výrobce zařízení Silkot 70-80 [9] uvádí předpokládané náklady spojené 

s opravou 1 m2 výtluku ve vozovce ve výši 360 aţ 400 Kč. Jedná se však o čisté 

náklady bez započtení amortizace zařízení a mzdových nákladů. Pořizovací cena 

stroje je dle konkrétního provedení cca 2 milióny Kč. 

Zde je relevantní uvést náklady na provedení opravy výtluku ve vozovce 

o velikosti 1 m2 vykazované společností, která toto zařízení vyuţívá a je objektivně 

schopna své náklady vyčíslit včetně amortizace, mzdových a ostatních nákladů.  

Jednou z organizací, které provádějí opravy silnic zařízením Silkot 70-80, je 

společnost Proasfalt s.r.o. [8] se sídlem v Praze. Jedná se o dodavatelskou 

společnost, která ve svém ceníku vyčísluje náklady a konečnou cenu opravy 

výtluku vozovky o rozměru 1m2 strojem Silkot 70-80. Tato cena je stanovena 

na 450 Kč za 1m2 opravené vozovky se standardní hloubkou závady 4 cm. S touto 

kalkulací budu nadále pracovat. Jedná o regionální a relativně malou společnost. 

Pokud by měla velikost SÚS Dubí, klesla by cena pravděpodobně ještě níţe. 

Průměrná doba nutná k opravě sledované závady silnice je dvacet minut. 

3.5 Ţivotnost oprav 

Výrobcem uváděná ţivotnost oprav provedených zařízením Silkot 70-80 [9] 

je 5 let. Tedy prakticky stejná jako u oprav provedených z nové asfaltové směsi 

za horka do upravených výtluků. 
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4. Vyhodnocení zjištěných údajů 

Analýzu ekonomické náročnosti různých způsobů oprav výtluků 

ve vozovkách nelze provést pouze na základě přímých ekonomických nákladů 

na jejich provedení. Je nutné zahrnout i další aspekty důleţité pro ţivotní cyklus 

vozovky resp. její opravy. Jedná se zejména o časovou náročnost provedení 

opravy, ţivotnost provedené opravy, ekologické dopady jednotlivých technologií 

a pouţitelnost těchto technologií ve vztahu k povětrnostním podmínkám. 

Při všech porovnáních je technologie turbomechanismu, asfaltové směsi 

za horka do upravených výtluků a asfaltové směsi za studena do neupravených 

výtluků vztaţena k opravám provedeným vlastními silami SÚS Dubí. 

4.1 Porovnání cen 

Základní porovnání z pohledu ekonomické náročnosti musí předně 

vycházet z ceny za provedení opravy stanovené velikosti a typu poruchy pozemní 

komunikace, tedy zvoleném výtluku o velikosti 1 m2 a konstantní hloubce. 

Porovnávaná data byla získána a k poţadované velikosti výtluku přepočítána 

ze Sborníku nákladů udrţovacích prací [6], podkladových materiálů získaných 

od SÚS Dubí, informací výrobce zařízení Silkot 70-80 a uţivatele tohoto zařízení. 

Výsledná částka zahrnuje veškeré činnosti potřebné k opravě, včetně všech 

přípravných a zakončovacích prací, mzdových nákladů a amortizace pouţitého 

zařízení. 

Pro porovnávání cenových náleţitostí jsem vyuţil data uvedená 

ve druhé kapitole. Spočítané částky jsem zaokrouhlil na celá čísla a výsledky 

následně znázornil v níţe uvedeném grafu č. 2. Nejniţší sloupec tohoto grafu 

vyjadřuje nejpříznivější cenu za opravu 1 m2 výtluku a naopak nejméně příznivá 

cena je charakterizována sloupcem nejvyšším. Cena je uvedena v celých Kč 

za 1 m2 vyspraveného výtluku ve vozovce. 
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Graf č. 2 Porovnání cen za provedení opravy výtluku vozovky o velikosti 1 m
2
. 

 

Z uvedeného vyplývá, ţe z ryze ekonomického hlediska se nejpřijatelnější 

variantou opravy dané velikosti výtluku jeví pouţití technologie 

turbomechanismem. Zajímavá je i porovnávaná hodnota u opravy poruchy 

za studena do neupravených výtluků. Přestoţe je cena pouţitého materiálu 

pro opravu za studena mnohem vyšší neţ „obyčejné“ horké asfaltové směsi, 

absence veškerých přípravných prací ji činí srovnatelnou. V její neprospěch však 

hovoří další níţe uvedené sledované faktory.  

U zařízení Silkot 70-80 je uvedená částka včetně započítaného 

předpokládaného zisku opravárenské společnosti, a je tedy tvořena stejným 

způsobem jako u opravy provedené najatou externí společností. Pokud by toto 

zařízení bylo majetkem SÚS Dubí a bylo pouţíváno k opravám vlastními silami, 

výsledná cena by jistě o nezanedbatelnou část klesla, neboť SÚS Dubí nemůţe 

v této oblasti vytvářet zisk. 
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4.2 Časové srovnání 

Při porovnávání ekonomické efektivity provedené opravy pozemní 

komunikace je důleţitá její časová náročnost. Doba provádění oprav přímo odráţí 

výslednou cenu, jelikoţ s časem rostou mzdové i další reţijní náklady. Délka oprav 

vozovek má významný vliv taktéţ na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

kdy vytvořené dopravní omezení můţe zapříčinit vznik nebezpečných situací. 

Nelze také opomenout poškozování ţivotního prostředí emisemi stojících či 

pojíţdějících vozidel, případně navazující ekonomická negativa v podobě např. 

penále z opoţděného dodání zboţí apod. 

Časovou náročnost oprav jsem v následující tabulce č. 1 rozdělil do tří 

částí. Za prvé se jedná o dobu potřebnou na provedení vlastní opravy 

stanoveného výtluku bez přípravných či následných prací, za druhé o čas 

potřebný k vykonání samotných přípravných a následných prací (úprava výtluku, 

čištění pozemní komunikace) a za třetí o celkovou dobu potřebnou k vykonání 

opravy (jedná se o součet předchozích dvou časů). Rozdělení jsem provedl 

z důvodu větší přehlednosti a s důrazem na to, ve které fázi opravy jednotlivé 

technologie ztrácí na svou konkurenci. Jako jednotku času jsem v tomto případě 

zvolil minutu, proto byly časy zaokrouhleny na celé minuty. Z důvodu rychlejší 

orientace jsem na závěr této tabulky uvedl pořadí dle rychlosti provedení opravy.  

Pro technologie, u nichţ se musí provádět přípravné práce, je relevantní 

zmínit skutečnost, ţe u nich byly započítány čisté průměrné časy jednotlivých fází 

průběhu opravy. Důvodem je fakt, ţe mezi přípravnou prací a provedením opravy 

můţe být i několikadenní odstup. Tato prodleva vzniká kontinuálním způsobem 

probíhajících oprav resp. jejich jednotlivých fází nastavených pro vícečetné opravy 

delších úseků silnic. Avšak paradoxně, pokud je tato kontinuita správně logisticky 

vyřešena, můţe se výsledný průměrný čas na provedení opravy vozovky dokonce 

sníţit. 
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technologie turbomechanismus 
asfaltová 
směs za 

horka 

asfaltová 
směs za 
studena 

externí 
společnost 

Silkot 70-
80 

doba na 1 m2 
v minutách 

bez 
přípravných 

prací 

2 12 6 

je niţší neţ 
při 

opravách 
vlastními 
silami za 

horka 

20 

doba na 1 m2 
v minutách 

pouze 
přípravné 

práce 

15 40 0 

je niţší neţ 
při 

opravách 
vlastními 
silami za 

horka 

0 

doba na 1 m2 
v minutách 

celkem 
17 52 6 cca 45 20 

pořadí dle 
nejrychlejší 
technologie 

2. 5. 1. 4. 3. 

Tabulka č. 1 Porovnání časové náročnosti provedených oprav výtluku o velikosti 1 m
2
. 

 

Při uváţení všech těchto skutečností se jako nejrychlejší jeví oprava 

provedená asfaltovou směsí za studena do neupravených výtluků.  

4.3 Porovnání ţivotnosti 

Neméně důleţitý je i aspekt ţivotnosti provedených oprav. Ţivotnost 

opraveného výtluku v silnici se promítá do nákladů na provedenou opravu a její 

maximální míra tyto náklady ve své podstatě přímo sniţuje. Ovlivňuje i případnou 

potřebu dalších nákladů na následné opravy pozemní komunikace a tím se stává 

katalyzátorem, případně inhibitorem celého ţivotního cyklu vozovky. 

Ovšem ţivotnost opravy není pro jednotlivé technologické postupy 

konstantní. Závisí nejen na konkrétní opravárenské technologii, ale i na jejím 

dodrţení. Stejně tak ji ovlivňuje pouţitý výspravkový materiál a povětrnostní 

podmínky při opravě. Stěţejní je v této oblasti skutečná zatíţenost opravované 

pozemní komunikace a její původní konstrukce. 
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V níţe uvedeném grafu č. 3 jsem porovnal ţivotnost oprav jednotlivých 

technologických postupů. Data byla získána od pracovníků SÚS Dubí. Hodnoty 

jsou uvedeny v letech a byly zprůměrovány. Technologii s nejdelší ţivotností 

opravy představuje nejvyšší sloupec v grafu a naopak.  

 

 

Graf č. 3 Porovnání životnosti provedených oprav. 

 

Z uvedeného je zřejmé, ţe průměrná ţivotnost opravy provedené vlastními 

silami za horka do upraveného výtluku je stejná jako ţivotnost opravy provedené 

externí společností. Jejich ţivotnost je potom v porovnání s ostatními nejdelší. Jen 

o něco kratší je předpokládaná ţivotnost opravy provedené zařízením Silkot 70-

80.  

4.4 Porovnání dopadů na ţivotní prostředí 

Moderní společnosti se od svých předchůdkyň mimo jiné liší i svou orientací 

na budoucí generace, a to zejména v oblasti ekologie. Z tohoto důvodu je ţádoucí 

tyto aspekty zahrnout i do této analýzy. 

Ačkoliv se u všech pouţitých technologií při opravách výtluků pozemních 

komunikací vyuţívá téměř stejný materiál, není otázka ekologie vyřešena 

rovnocenně. O faktické shodě lze hovořit pouze u opravy provedené vlastními 

0

2

4

6

Životnost oprav v letech
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5 a více

max 1

5 a více
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silami asfaltovou směsí za horka do upravených výtluků a opravy provedené 

externí společností. Oba způsoby vyuţívají stejný opravárenský materiál a z úprav 

výtluků vzniká stejný asfaltový odpad. Při opravě asfaltovou směsí za studena 

do neupravených výtluků sice nevzniká přímý odpad, ale speciální mrazuvzdorná 

směs je kvůli svému chemickému sloţení z ekologického hlediska mnohem 

nebezpečnější neţ „obyčejná“ asfaltová směs. Tato zimní směs je postupně 

provozem vozidel rozmělněna a rozmetána do okolí výtluku. Její odstranění 

probíhá s čištěním vozovek, přičemţ není druhotně vyuţitelná, a je třeba ji 

vyskládkovat jako nebezpečný odpad. Turbomechanismus vyuţívá štěrk 

a asfaltovou emulzi a vytváří z nich výspravkový materiál, jenţ je způsobem svého 

vzniku o něco šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ „obyčejná“ asfaltová směs 

vyráběná v obalovnách. I u něj vzniká odpad z přebytečného štěrku, ten je však 

druhotně SÚS Dubí vyuţíván. Zařízení Silkot 70-80 oproti tomu pouţívá jako 

vstupní materiál recyklát z odfrézovaných asfaltových vozovek, který míchá 

s asfaltovou emulzí. Z tohoto hlediska se ze všech porovnávaných způsobů oprav 

jeví jako nejpříznivější pro  ţivotní prostředí. Není pro něj potřeba výroby nové 

asfaltové směsi, částečně řeší problém likvidace nebezpečného asfaltového 

odpadu a v neposlední řadě při jeho pouţití nevzniká ţádný další odpad. Stručné 

porovnání jsem znázornil v následující tabulce č. 2. I v tomto případě jsem 

z důvodu rychlejší orientace uvedl pořadí podle ekologické šetrnosti. Nejpříznivější 

technologii jsem přiřadil první pořadové číslo, nejméně příznivé pak pořadové číslo 

poslední. 

 

technologie turbomechanismus 
asfaltová 
směs za 

horka 

asfaltová 
směs za 
studena 

externí 
společnost 

Silkot 70-
80 

dopady na 
ŢP 

nový materiál 
nový 

materiál  
nový 

materiál 
nový 

materiál  
pouţití 

recyklátu 

štěrkový odpad 
asf. odpad z 

úprav 
bez odpadu 

asf. odpad 
z úprav 

bez odpadu 

pořadí dle 
dopadů 

2. 3. 5. 3. 1. 

Tabulka č. 2 Porovnání ekologických dopadů porovnávaných technologií. 
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Z pohledu trvale udrţitelného rozvoje, o který by měla současná společnost 

usilovat, se jako nejpříznivější, a tedy nejšetrnější, ukazuje technologie, jíţ 

pouţívá zařízení Silkot 70-80. Vyuţitím recyklátu řeší problém nutnosti výroby 

nového, pro ţivotní prostředí nepříznivého materiálu, a současně i problém 

likvidace nebezpečného odpadu. 

4.5 Porovnání pouţitelnosti dle povětrnostních podmínek 

Moţnost provádět opravy poškozených silnic sledovanými technologickými 

postupy v různých povětrnostních podmínkách je dalším z hledisek určujících 

výslednou ekonomičnost jejich uţití. Čím více je pouţití technologie univerzální 

ve vztahu k teplotám vzduchu, tím více ji lze vyuţívat a není nutné různé 

technologie v průběhu ročních období střídat. Problematické je zejména zimní 

období s teplotami pod bodem mrazu, kdy nelze pouţít klasické postupy s aplikací 

horké asfaltové směsi, a je nutné vyuţívat mnohem nákladnější speciální 

materiály. Navíc je nutné k překonání rozličných ročních období znát více postupů 

a případně pouţívat více druhů zařízení, coţ přináší druhotné náklady 

na zaškolování pracovníků. Jako jisté řešení se nabízí technologie a stroj Silkot 

70-80, které lze pouţít prakticky po celý rok, a to aţ do teplot deset stupňů 

pod bodem mrazu. 

Dalším činitelem povětrnostních podmínek je déšť. Ten v malé míře nevadí 

ţádné z porovnávaných technologií. Při jeho větším výskytu pak není prakticky 

pouţitelná ţádná z nich. Zmrzlý déšť v podobě krup omezuje pouţití všech 

technologií z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V zimním období 

déšť nahrazuje sníh. Pokud sníh neleţí v souvislé vrstvě, lze pouţít asfaltovou 

směs za studena do neupravených výtluků i zařízení Silkot 70-80. Při souvislé 

vrstvě pak opět ani jednu z uvedených. Je evidentní, ţe sráţky jsou stejně limitní 

pro všechny sledované technologie při jejich pouţití, a tudíţ je nelze do porovnání 

zahrnout. Z tohoto důvodu jsem učinil porovnání pouze pro různé teploty vzduchu 

a nastínil jsem jej v následující tabulce č. 3. V jejím závěru jsem vyznačil pořadí 

dle univerzálnosti pouţití. 
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Konkrétní hodnoty teplot vzduchu, jeţ jsou uvedeny v tabulce č. 3, byly 

získány z druhé a třetí kapitoly. Jedná se o hraniční teploty aplikovatelnosti 

jednotlivých technologií. 

 

technologie turbomechanismus 
asfaltová 
směs za 

horka 

asfaltová 
směs za 
studena 

externí 
společnost 

Silkot 70-80 

+ X ºC aţ 
ano ano ne ano ano 

+ 10 ºC 

+ 10 ºC aţ 
ne ano ne ano ano 

0 ºC 

0 ºC aţ 
ne ne ano ne ano 

- 10 ºC 

 - 10 ºC aţ 
ne ne ano ne neekonomické 

- 20 ºC 

pořadí dle 
univerzálnosti 

pouţití 
4. 2. 5. 2. 1. 

Tabulka č. 3 Porovnání použitelnosti technologie dle povětrnostních podmínek. 

 

Data v předchozí tabulce jednoznačně ukazují faktory limitující pouţitelnost 

jednotlivých technologických postupů. Lze z ní vyčíst i různé moţné kombinace 

pro pouţití komparovaných technologických postupů dle venkovních teplot 

vzduchu, případně jejich univerzálnost. Teplotní limity povětrnostních podmínek 

jsou zaloţeny na mechanických moţnostech strojů, jeţ jednotlivé technologie 

pouţívají, a stejnou měrou pak i na fyzikálně-chemických vlastnostech 

pouţívaného materiálu. Překročením těchto limitů, ať jiţ směrem dolů nebo 

nahoru, by provedená oprava, pokud by ji vůbec bylo moţné provést, výrazně 

ztratila na své kvalitě a ţivotnosti.  

4.6 Celkové porovnání 

Postupným srovnáváním výše uvedených dat pro jednotlivé technologie 

budu hledat nejlepší variantu pro opravu výtluku v silnici. 
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Zcela základní, ale z hlediska vyuţitelnosti nejdůleţitější, jsou informace 

v tabulce č. 5. Za předpokladu, ţe většinu dní v roce teplota vzduchu neklesá pod 

0 ºC, a počet dní, kdy teplota vzduchu klesne pod - 10 ºC, je na převáţné části 

území České republiky minimální, se oprava asfaltovou směsí za studena 

do neupravených výtluků stává velmi málo vyuţitelnou. Navíc i reálné vyuţívání 

této metody SÚS Dubí je v porovnání s ostatními metodami minimální a vyuţívá 

se pouze jako nouzová moţnost pro nutné opravy v mrazivém počasí. Z těchto 

důvodů nebude oprava asfaltovou směsí za studena do neupravených výtluků 

ve výsledném porovnání dále sledována. Jistý hendikep v tomto světle má oprava 

provedená pomocí turbomechanismu, kterou nelze pouţít pod + 10 ºC. Nicméně 

tuto variantu budu i nadále hodnotit s ostatními, protoţe, jak uţ bylo řečeno, 

většina dní v roce je teplotně nad 0 ºC. Jistou výhodu v univerzálnosti pouţití tak 

má pouze zařízení Silkot 70-80. 

Dalším, nyní jiţ ryze ekonomickým porovnáním, je poměr vlastních nákladů 

a  ţivotnosti opravy. Zde jsem pro technologii asfaltové směsi za horka 

do upravených výtluků zvolil frekventovanější moţnost přípravných prací – 

frézování. Pro ţivotnost pět let a více jsem započítal let šest. Tento poměr staví 

jako nejlepší volbu pouţití turbomechanismu, které je aţ třikrát výhodnější neţ 

v pořadí druhý Silkot 70-80, následuje s cca 20% propadem vyuţití externí 

společnosti, a o dalších cca 15% horší je pouţití vlastní opravy asfaltovou směsí 

za horka do upravených výtluků. Tento poměr jsem vyuţil v konečné analýze, 

neboť je více vypovídající neţ pouhé porovnání hodnot z tabulek č. 1 a č. 3.  

Abych dosáhl konkrétního komplexního výsledku a nalezl nejpřijatelnější 

z uvedených technologií, přiřadil jsem vţdy nejlepší technologii v jednotlivém 

porovnání 4 body, druhé v pořadí body 3, třetí potom body 2 a poslední z nich 

1 bod. Vytvořil jsem níţe vyobrazenou tabulku č. 4, kde nejlepší variantou by měla 

být technologie s největším počtem získaných bodů.  
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technologie turbomechanismus 
asfaltová 
směs za 

horka 

externí 
společnost 

Silkot 70-80 

poměr cena 
/ ţivotnost 

4 1 2 3 

pouţitelnost 2 3 3 4 

doba 
provedení 

opravy 
4 1 2 3 

dopady na 
ŢP 

3 2 2 4 

celkem 
bodů 

13 7 9 14 

výsledné 
pořadí 

2. 4. 3. 1. 

Tabulka č. 4 Celkové porovnání. 

 

I přes, na první pohled zcela zjevnou, čistou cenovou výhodu oprav 

stanovených výtluků v pozemních komunikacích pomocí turbomechanismů, viz 

graf č. 2 v kapitole 4.1, tuto technologii v konečném hodnocení celkové 

ekonomické náročnosti předstihlo zařízení Silkot 70-80. S celkovými 14 body z 16 

moţných dosáhlo toto zařízení nejlepšího výsledku, který je navíc podtrţen ziskem 

dvou prvních a dvou druhých umístění v porovnávaných čtyřech kategoriích. 

Na druhém místě těsně skončilo provádění oprav pomocí 

turbomechanismů. Nicméně v jeho neprospěch hovoří značná nerovnost nově 

vzniklého povrchu, který, narozdíl od ostatních tří hodnocených technologií, není 

zhutňován ani urovnáván.  

Dále tabulka č. 4 umoţňuje konstatovat, ţe provedení opravy vlastními 

silami za horka do upravených výtluků se jeví jako nejméně příznivá varianta 

ze všech porovnávaných. Najmutí externí společnosti je pak, v případě 

nemoţnosti pouţití zařízení Silkot 70-80, uspokojivou a přijatelnou variantou. 
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5. Návrhy a doporučení 

Z pohledu celkové ekonomické náročnosti se jako nejpříznivější technologie 

k provedení opravy výtluku v pozemní komunikaci jeví ta, kterou pouţívá zařízení 

Silkot 70-80. Relativně nízké náklady při zachování uspokojivé ţivotnosti a stejně 

tak šetrnější přístup k ţivotnímu prostředí ji staví nad konkurenční technologie. 

Z těchto důvodů ji lze doporučit jako variantu nejvýhodnější, a to nejen pro SÚS 

Dubí, ale i pro celou Českou republiku. 

V současné době nelze ze zvyku lpět na zavedených, avšak jiţ zastaralých 

a překonaných pracovních postupech. Pokud budeme brát v úvahu nutnost 

postupné obměny zařízení, které SÚS Dubí k opravám závad v pozemních 

komunikacích pouţívá, je věcí odpovědnosti a předvídavosti zvaţovat pořízení 

moderní, progresivní, ekonomicky a ekologicky výhodné technologie, kterou 

představuje například mnou zkoumaný stroj Silkot 70-80. Pořizovací cena 

takovýchto zařízení by neměla být limitujícím faktorem, zejména s přihlédnutím 

k tomu, ţe se nijak zvlášť neliší od ceny za rozsáhlou údrţbu či nákup zařízení 

pro stávající opravné technologie. 

Další variantou by, v případě nemoţnosti zvládnout opravy silnic vlastními 

silami, bylo najímat pouze externí opravárenské společnosti, které se strojem 

Silkot 70-80 či zařízením s obdobnou technologií oprav pracují. Tímto krokem by 

se nejen sníţily náklady na opravy výtluků ve vozovkách, ale pouţitím ekologicky 

šetrné technologie by se také přispělo k trvale udrţitelnému rozvoji. 

Neméně důleţitou roli hraje vedle samotných oprav poruch v silnicích uţ 

samotné předcházení jejich moţnému vzniku. V souvislosti s těmito úvahami nelze 

nepřipomenout jednu z nejvýznamnějších okolností mající zásadní vliv 

na ţivotnost a poškozování komunikací. Tou je neúměrné přetěţování našich 

pozemních komunikací všech úrovní. Hmotnost a četnost nákladní dopravy není 

zcela nezbytnou a neodráţí skutečné společenské potřeby. Celá Evropa, a střední 

nejvíce, je doslova protkána ţelezniční sítí, která však není zcela adekvátně 

a dostatečně efektivně vyuţívána. Domnívám se, ţe ne zcela bezchybná politická 

rozhodnutí umoţnila navodit tento stav nadbytečné silniční přepravy u komodit, jeţ 

bezprostředně operativní přepravu nevyţadují (například nepodléhají rychlé 
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zkáze). Citlivým rozloţením přepravy mezi silnici a ţeleznici by došlo k menšímu 

opotřebení a destrukci pozemních komunikací, a tím také sníţení nákladů 

spojených s jejich opravami. 

Nemalé rezervy lze hledat i v samotné realizaci silničních staveb. Důsledná 

a odpovědná kontrola projekčních činností, dodrţování stanovených 

technologických postupů práce, pouţívaných materiálů (mnohdy dochází 

k degradaci asfaltových materiálů uţ způsobem přepravy resp. nevhodným 

ošetřením přepravních „nádob“ motorovou naftou z důvodu snazší manipulace 

s asfaltovou směsí) a vyuţívání záručních mechanismů, by vedlo k prodlouţení 

ţivotnosti původní vozovky a tím oddálení vzniku poruch v ní. Je jednodušší 

škodám předcházet, neţ je následně nákladným způsobem sanovat. 

Uvedené sníţení mnoţství vznikajících závad silnic by umoţnilo nejen 

zmenšit objem finančních prostředků potřebných k opravám, ale zvládat je 

vlastními omezenými silami, a v případě pouţití zařízení Silkot 70-80 dokonce 

ještě levněji. 

Neopomenutelným atributem významně ovlivňujícím ekonomickou 

náročnost udrţování povrchu silnic v poţadované kvalitě je bezesporu i včasné 

a správné diagnostikování závady a následné urychlené provedení odborné 

opravy. Tato okolnost je bohuţel významně podceňována, opravy jsou 

z „pseudoekonomických“ důvodů (teď na to nejsou peníze) odkládány. Výsledkem 

potom je, ţe místo malých dílčích oprav musí být realizovány opravy pozdní, 

a tedy mnohem rozsáhlejší, zbytečně nákladnější a daleko více zatěţující ţivotní 

prostředí. Přes jistě zcela opodstatněnou snahu správců pozemních komunikací 

o co nejlevnější opravy výtluků v silnicích je však nutné, jak mimo jiné podotýká 

i odborná literatura [1] a [2], tyto výspravy provádět dle zavedených 

a doporučených technických poţadavků [3], [4] a [5] s přihlédnutím k ekologickým 

hlediskům. 

Ve světle výše uvedených informací by měl být jedním z hlavních cílů státu, 

a tedy i hlavní odpovědností k tomu účelu zřízených organizací, logisticky 

a ekonomicky hodnotit průvodní příčiny vzniku závad na povrchu komunikací 

a těmto aktivně předcházet. V případě, kdy jiţ k závadě dojde, opovědně volit 
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taková opatření, která jsou nejúčinnější, ekonomicky nenáročná a nadbytečně 

nezatěţují ţivotní prostředí. 

Shrnu-li nyní nastíněné poznatky do stručného přehledu, lze návrhy 

a doporučení pro SÚS Dubí, resp. jejich zřizovatele, vyjádřit následovně: 

a) je zapotřebí skutečně včasné a přesné diagnostiky závad v asfaltovém 

krytu vozovek a rozhodnutí, zda je relevantní provést opravu nebo 

úplnou rekonstrukci vozovky, 

b) nezbytné je urychlené a systematické provádění oprav 

diagnostikovaných závad při dodrţování všech předepsaných 

technologických postupů, 

c) je nejvyšší čas pro zakoupení ekonomicky méně náročných moderních 

opravárenských zařízení jako Silkot 70-80, 

d) v případě vyuţívání externích společností k opravám poškozených 

vozovek by měla volba padnout na společnosti pracující se zařízením 

Silkot 70-80 či zařízeními s obdobnou technologií, 

e) je nezbytné jiţ samotné předcházení vzniku poškození pozemních 

komunikací, 

f) nutnou součástí celého procesu by v neposlední řadě mělo být 

zajištění důsledné kontroly jiţ při stavbě silnic a tím prodlouţení jejich 

ţivotnosti. 
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6. Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, zda v současném ekonomicky značně vypjatém 

období, je technologie Silkot 70-80 při opravách vozovek efektivnější neţ stávající 

technologie pouţívané SÚS Dubí. Cíl práce byl splněn, byla provedena analýza 

získaných a vypočtených dat a nalezeno nejoptimálnější řešení nastíněného 

problému. 

Z komplexního hlediska lze, na základě získaných a výše popsaných 

informací, s úspěchem konstatovat, ţe technologie vyuţívání asfaltových 

recyklátů, kterou pouţívá zařízení Silkot 70-80, je úrovní své ekonomické 

náročnosti mnohem efektivnější neţ technologie u SÚS Dubí dosud pouţívané. 

Obdobně je moţné tuto výhodu zařízení Silkot 70-80 nalézt i v případech, při nichţ 

SÚS Dubí k opravám silnic vyuţívá nasmlouvaných externích opravárenských 

společností. Pro kladné rozhodnutí o vyuţívání stroje Silkot 70-80 hovoří i jeho 

nesporná univerzálnost v moţnostech jeho pouţití při rozličných povětrnostních 

podmínkách. 

Rovněţ při posuzování dopadů na ţivotní prostředí a příspění k trvale 

udrţitelnému rozvoji se technologie opravy výtluků v silnicích, jíţ vyuţívá zařízení 

Silkot 70-80, jeví jako jednoznačně nejpříznivější volba. Oproti doposud uţívaným 

technologiím u SÚS Dubí či nasmlouvaných opravárenských společností, které 

vyuţívají nové asfaltové směsi, je recyklátový vstupní materiál pro zařízení Silkot 

70-80 mnohem levnější. Navíc je takovým vyuţíváním asfaltového recyklátu 

řešena i otázka ekologické likvidace části nebezpečného odpadu z odstraněných 

krytů asfaltových vozovek. V neposlední řadě pouţití zařízení Silkot 70-80 

vyvolává sníţení neekologické výroby nových asfaltových směsí. 

Diplomová práce potvrdila přínos moderních ekologičtějších technologií 

pracujících na bázi asfaltového recyklátu, který by mohly přinést společnosti. 

Ukazuje jednu z moţných cest, jak při zachování poţadovaných parametrů 

a vlastností provedených oprav výtluků i dalších závad v pozemních komunikacích 

tyto opravy učinit ekonomicky méně náročnými. Takovéto nové technologie by 

měly být, oproti technologiím sice léty osvědčeným, avšak jiţ notně zastaralým, 

politicko-ekonomickými subjekty státu preferovány. Jejich zavádění do praxe by 
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mělo být například daňově či obdobně zvýhodňováno a tvůrci těchto zařízení 

motivováni k jejich dalšímu zdokonalování. 

Ekonomická náročnost jakéhokoliv společenského pohybu je na počátku 

21. století chápána jako jeden z nejvýznamnějších atributů vyrovnaného fungování 

státu. Do světla tohoto poţadavku je nutno stavět nejen otázky výroby a spotřeby, 

v tomto případě výstavby komunikací a jejich uţití, ale i citlivou a operativní reakci 

na potřebu údrţby a zachování dosud realizovaných hodnot. Vzhledem k tomu, 

ţe silniční dopravní síť je v České republice velmi rozsáhlá, jsou otázky spojené 

s její údrţbou a opravami stále aktuálnější. Proto je hledání způsobů zefektivnění 

těchto činností prioritou, kterou by stát neměl podcenit. 
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