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Souhrn 

V letech 2017 a 2018 bylo v rámci programu Nové 
technologie, který vypisoval Státní fond dopravní 
infrastruktury, realizováno ve spolupráci 
s průmyslovými partnery několik pokusných úseků, 
jejichž účelem bylo ověření zkušeností získaných 
v laboratorních podmínkách do praxe resp. do 
výroby se zaměřením na nová řešení krytových 
souvrství asfaltových vozovek. Na realizaci 
pokusných úseků participovaly vedle soukromého 
sektoru také složky státní správy, krajské správy a 
údržby silnic příslušných krajů, jakož i Ředitelství 
silnic a dálnic. 

V rámci pokusných úseků byla sledována možnost 
přidávání R-materiálu do výroby asfaltových směsí 
ve větších množstvích a zajištění kvality výroby a 
vlastností konečného produktu tj. konstrukční vrstvy 
při použití různých typů omlazení zestárlého pojiva 
v R-materiálu. V jednom případě pak byla sledována 
možnost uplatnění krytového souvrství s potenciálně 
delší životností (využití konceptu směsi SMA L). 
Problematika využití asfaltového R-materiálu byla 
řešena i v nízkoteplotních asfaltových směsích, které 
mohou umožnit přidávat při výrobě asfaltové směsi 
vyšší podíly R-materiálu nebo mohou pomoci 
prodloužit dojezdové časy či vzdálenosti při 
přepravě asfaltové směsi. Existují i další možnosti 
využití této varianty.  

Jednou z důležitých oblastí bylo výše uvedené řešení 
asfaltových krytových souvrství s potenciálně 
prodlouženou životností, kde byly realizovány 
asfaltové směsi v ložní vrstvě vyztužené 3D 
rozptýlenou výztuží v různých variantách nebo 
asfaltové směsi typu SMA L, které se v ložních 
vrstvách standardně nepoužívají. 

Oblast použití 

Propojení získaných zkušeností z laboratorního 
prostředí a in-situ poznatků při realizaci a provozu je 
nutností pro implementaci nových materiálů 
(výrobků tj. asfaltových směsí) v běžné výrobě. 
Z obou fází ověřování vlastností v laboratorních 
podmínkách a chování v reálných podmínkách 

konstrukce vozovky je možné získat data a 
zkušenosti, které bude možné využít pro proces 
tvorby či inovace norem, případně pro proces 
získání tzv. osvědčení o vhodnosti, kdy následně 
bude možné používat typ směsi, přísadu ve 
standardním procesu výroby.  

Výsledky monitoringu pokusných úseků společně 
s laboratorními výsledky budou využity 
v normalizačně-technickém procesu pro účely státní 
správy.  

Dále realizace zkušebních úseků s ověřovanými 
technologiemi slouží pro stavební zhotovitele a 
výrobce asfaltových směsí jako prostor získání 
zkušeností s výrobou a pokládkou nových typů 
asfaltových směsí.  

Výsledky jsou uplatnitelné trojstranně tj. ze strany 
státní správy, zhotovitelské sféry a akademické 
sféry, kdy budou identifikovány slabé a silné stránky 
ověřovaných technologií či výrobních postupů a 
procesů. 

Metodika a postup řešení 

Pro každý pokusný úsek byly ve spolupráci se 
zhotovitelem provedeny návrhy asfaltových směsí, 
které byly laboratorně ověřeny, a bylo tedy možné je 
následně realizovat.  

V závislosti na stáří pokusného úseku byl 
monitoring rozdělen na: ověření vlastností 
odebraných směsí a jejich porovnání s výsledky 
laboratorního testování před samotnou výrobou a 
realizací, provedení prohlídky pokusného úseku 
s pasportizací jeho stavu, vyhodnocení nerovností 
obrusné vrstvy vozovky, provedení jádrových vývrtů 
asfaltem stmelených vrstev a ověření chování 
sledovaných materiálů z reálného provozu.  

Na vzorcích, které byly odebrány ze stavby, byly 
stanoveny volumetrické vlastnosti, mechanicko-
fyzikální vlastnosti a vybrané charakteristiky určené 
funkčními zkouškami.  
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Výsledky 

V rámci monitoringu byly sledovány čtyři pokusné 
úseky s následujícím zadáním: 

A) II/212 Horní Pochlovice – Kacéřov, km 26,113  – 
km 27,713, asfaltové směsi s vysokým podílem R-
materiálu a přísadami snižujícími pracovní teploty, 
asfaltová směs ACL 16+ s 60 % R-materiálu, 
asfaltová směs ACO 11+ s 50 % R-materiálu, 
nízkoteplotní přísady Deurex E 11B, Sasobit Redux, 
Storbit, Prephalt SK [1]. 

B) II/272 Kounice – Bříství, ověření nové 
technologie, asfaltová směs ACO 11+ s 20 % R-
materiálu, variantní oživení pojiva, asfaltová směs 
ACL 16+ s 40 % R-materiálu, oživení asfaltovými 
pojivy 70/100, 160/220, PMB 25/55-55 RC, dva 
druhy rejuvenátorů a to na bázi minerálních olejů a 
přírodních olejů z extraktů borového dřeva [2, 3, 4].  

C) II/201 Hodyně – křižovatka s I/29, asfaltová směs 
ACO 11S PMB 45/80-65 s 50 % R-materiálu, 
asfaltová směs ACL 22S PMB 25/55-60 s 60 % R-
materiálu a rozptýlenou výztuží – vlákna Dolanit, 
Namflex, Bitustring a Forta FI v porovnání 
s uplatněním 2D výztuže a referenční asfaltové 
směsi pouze s PMB pojivem bez výztuže, [5]. 

D) II/236 Kačice – Smečno, asfaltová směs SMA 
8S s 0 %, 15 % a 30 % R-materiálu, asfaltová směs 
BBTM 8NH s 0 %, 15 %, 30 % R-materiálu, 
asfaltová směs SMAL 22 L s 0 %, 30 %, 50 % R-
materiálu [6].   

Ve zkratce lze zhodnotit, že pokusné úseky jsou 
v perfektním stavu. To je však zapříčiněno krátkou 
dobou provozu a velikostí dopravního zatížení a 
nelze předpokládat, že by tomu bylo jeden až dva 
roky po uvedení do provozu jinak.  

A) Obecně lze konstatovat, že použitím měkkých 
asfaltových pojiv a vhodných rejuvenátorů je 
ovlivněn proces stárnutí a chování asfaltových směsí 
v oboru nízkých teplot. Bude tak docházet 
k oddálení okamžiku vzniku mrazových trhlin.  

B) Využití kombinace R-materiálu s nízkoteplotními 
přísadami je možné použít při delších dojezdových 
vzdálenostech, aniž by byla ovlivněna kvalita 
asfaltové směsi. Všechny ověřované přísady jsou 
prakticky využitelné.  

C) Zkoušky byly prováděny pouze na vývrtech 
odebraných po cca 1 roce od realizace zkušebního 
úseku. K těmto výsledkům nejsou v současnosti data 
charakteristik laboratorně vyrobených zkušebních 
těles. Zaměříme-li se na klíčové dvě funkční 
charakteristiky – modul tuhosti a odolnost proti 
šíření trhliny – lze na základě dále uvedených grafů 
formulovat některé poznatky. 

Z hlediska modulu tuhosti dosahuje při určující 
teplotě 15 °C nejvyšší hodnoty varianta ACL 22S 
směsi, kde bylo použito pouze modifikované pojivo 
PMB 25/55-60. Tato skutečnost je podpořena i 
výsledky vzorků z podúseku, kde se aplikovala 2D 
výztuž mezi dvě konstrukční vrstvy. I v tomto 
případě asfaltová směs bez rozptýlené výztuže má 
z hlediska tuhosti lepší chování. Pro porovnání jsou 
uvedena i data obrusné vrstvy z ACO 11S s PMB 
pojivem, kde s ohledem k čáře zrnitosti vyššímu 
obsahu měkčího modifikovaného pojiva je modul 
tuhosti nižší (přesto srovnatelný s výsledkem dvou 
variant s rozptýlenou výztuží).  
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Obr. 1 Výsledky stanovení tuhosti asfaltové směsi 

 
K uvedenému je vhodné doplnit, že všechny 
varianty ACL 22S jsou z hlediska zjištěného 
množství rozpustného asfaltového pojiva 
srovnatelné. U mezerovitosti se varianta ACL 22S 
s rozptýlenou výztuží Bitustring pohybuje na úrovni 
6,5 %-obj. a varianta ACL 22S, kde byla aplikována 
rozptýlená výztuž na úrovni 4,0 %-obj. Všechny 
ostatní varianty měly mezerovitost v intervalu 5,5-
6,0 %-obj. Tudíž vliv mezerovitosti a např. různé 
míry zhutnění zde sehrává omezený vliv. Co je 
z hlediska tuhosti důležité doplnit, že v porovnání se 
standardní směsi PMB 22S obsahujícím PMB pojivo 
jsou výsledky na vývrtech nižší (v průměru pro 
všechny varianty cca 5 GPa). Toto je jev, který 
sledujeme opakovaně, tzn. hodnoty tuhosti 
stanovené při stejné mezerovitosti asfaltové směsi na 
Marshallových tělesech vyrobených v laboratoři jsou 
vyšší než hodnoty zjištěné u vývrtů. Dosud jsme 
nebyli schopni tento fenomén plně objasnit. Jednou 
z hypotéz je jiné uspořádání zrn kameniva při 
reálném hutnění na stavbě, které je odlišné od 
hutnění v laboratorních podmínkách. 
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Obr. 2 Výsledky odolnosti proti šíření trhliny, 0 °C 
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Obr. 3 Výsledky odolnosti proti šíření trhliny, 0 °C 

 
Odolnost proti šíření mrazové (teplotně indukované) 
trhlině byla stanovena zkouškou na půlválcových 
zkušebních tělesech při teplotě 0 °C a -10 °C. 
Z výsledků uvedených na obr. 2 a 3 je patrné, že 
rozptýlená výztuž nijak výrazně nezlepšuje chování 
asfaltové směsi v oboru nízkých teplot, pokud jako 
určující kritérium použijeme kritickou hodnotu 
lomové houževnatosti.  V případě obou teplot se 
srovnatelně chovají varianty asfaltové směsi ACL 
22S, kde bylo použito buď čistě PMB pojivo, nebo 
vyztužení kevlarovými vlákny nebo byla uplatněna 
2D výztuž, která zle z hlediska stanovení této 
charakteristiky nemá na výsledek samotné směsi 
žádný vliv (u vrstev lze očekávat pozitivní účinek 
v podobě bariéry, která brání kopírování trhliny 
mezi vrstvami). Při teplotě 0 °C ještě bylo dosaženo 
dobré hodnoty pro variantu s rozptýlenou výztuží 
Bitustring. Všechny zbývající varianty vykazují 
mírně nižší hodnoty, které indikují menší odolnost 
proti šíření mrazové trhliny. 
 
Tab. 1: Výsledky zkoušky smykové pevnosti 

Průměr 
vývrtu

Koeficient 
přepočtu

Přepočet dle 
průměru vývrtu

F (kN) δ (mm) mm (-) F (kN)

1 23,78 5,38 143 1,1003 26,17 ACL 22 S PmB 25/55-60 (R-mat 60, DOLANIT)

2 22,93 6,68 143 1,1003 25,23 ACL 22 S PmB 25/55-60 (R-mat 60, NAMFLEX)

3 20,24 4,34 143 1,1003 22,27 ACL 22 S PmB 25/55-60 (R-mat 60, BITUSTRING)

4 25,83 11,15 143 1,1003 28,42 ACL 22 S PmB 25/55-60 (R-mat 60, 2D VÝZTUŽ)

5 25,74 4,67 143 1,1003 28,32 ACL 22 S PmB 25/55-60 (R-mat 60, FORTA)

6 32,61 8,96 143 1,1003 35,88 ACL 22 S PmB 25/55-60 (R-mat 60)

Asfaltová směs ložní vrsvy
Označení

vývrtu
Smyk vrstev (kN/mm)

 

Jako poslední zde prezentujeme výsledky kvality 
spojení vrstev (obrusné a ložní), které je vyjádřeno 
smykovou pevností stanovenou s využitím 
Leutnerova testu.  Z výsledků je patrné, že ve všech 
případech je dosaženo velmi dobrých hodnot, 
přesahujících s výjimkou varianty s rozptýlenou 
výztuží Bitustring hodnotu 25 kN. Současně je 
patrné, že nejvyšší pevnosti je dosaženo v případě, 
kdy se použije pouze PMB pojivo bez jakékoli 
výztuže. Dále je možné si povšimnout, že v případě 
sledovaného zkušebního úseku je vzájemně dobře 
zaměnitelné řešení 2D výztuže s variantou, kde se 
jako rozptýlená výztuž použijí kevlarová vlákna.  

D) V případě tohoto sledovaného zkušebního úseku 
lze konstatovat, že konstrukční krytové souvrství 
s využitím R-materiálu v asfaltové směsi SMA L a u 

obou typů tenkých obrusných vrstev nevykazují 
žádné poruchy a anomálie při srovnání 
s referenčními směsmi bez R-materiálu. Zatím lze 
konstatovat, že i do směsí s přerušenou čárou 
zrnitosti kameniva lze aplikovat při dodržení 
technologických zásad výrazně větší množství R-
materiálu. 

Závěr 

Monitoring pokusných úseků je nutnou součástí 
ověřování laboratorních zkušeností v praxi. 
Nedostatkem této metody je, že zhodnocení přínosů 
a použitelnosti jednotlivých technologií je možné 
provést až v řádu několika let, z čehož se může zdát, 
že je silniční stavitelství příliš konzervativní.  

V dalších minimálně třech letech bude nutné 
každoročně vizuálně vyhodnocovat stav povrchu 
vozovky a provádět pasportizaci případných poruch. 
V delším časovém horizontu, tj. cca 3 roky až 5 let a 
dále po 10 letech po uvedení do provozu, bude nutné 
na pokusných úsecích provést odběry zkušebních 
vzorků. Během tohoto období by mělo být na 
úsecích provedeno několikrát nedestruktivní měření 
únosnosti konstrukce vozovky zařízením FWD.  
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