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Souhrn 

Během cca 3 - 4 uplynulých let ŘSD ČR 
diagnostikovalo kvalitu stávajících CBK vozovek 
v České republice. Výsledkem tohoto ověření bylo 
zjištění, že na CBK se ve velké míře vyskytují 
mapové trhliny, které následně vlivem klimatických 
podmínek (déšť, mrazové cykly), používáním 
posypových solí a vlivem cyklického zatěžování 
dopravou mohou snižovat předpokládanou životnost 
vozovek na dálnicích. 

V rámci naší činnosti projektu CESTI jsme se 
zaměřili na zjištění příčin a návrh opatření pro jejich 
eliminaci. Analýzou získaných dat a záznamů o 
technologických postupech jednotlivých úseků 
dálnic s CBK bylo zjištěno, že trhliny vznikají 
s velkou pravděpodobností již v počátečním stádiu, 
tedy při hydrataci betonu. Aplikace technických 
předpisů pro CBK, zejména ČSN 73 6123-1, která 
předepisuje pro CB I (tedy pro dálnice a rychlostní 
silnice) použití výhradně portlandského cementu 
CEM I 42,5, vede k rychlé hydrataci betonu a tudíž 
vzniku mikrotrhlin na povrchu vozovky způsobené 
především autogenním smršťováním. Tyto trhliny 
pak vlivem prostředí (klimatické vlivy, vlhkostní 
změny,…) a dynamického zatížení dopravou 
propagují, rozšiřují se, propojují. Následně pak může 
v těchto trhlinách vznikat sekundární alkalicko-
křemičitá nebo jiná rozpínavá reakce ze zavlečených 
chemikálií. Kombinace všech těchto vlivů pak může 
výrazně snížit životnost CB vozovek a přinášet tak 
zvýšené náklady na údržbu a jejich rekonstrukce.   

Cílem řešení bylo tedy jednak objasnění příčin 
vzniku těchto mikrotrhlin v CBK, a hlavně návrh 
opatření pro jejich eliminace v nových CBK. 
Z uvedené analýzy se ukázalo, že rychlost procesu 
hydratace betonu je klíčová, protože na ní závisí 
velikost smršťování a tedy i riziko vzniku 
mikrotrhlin v tomto počátečním stádiu. Do této 
oblasti byly tedy zaměřeny návrhy opatření, která 
pak vyústila ve zpomalení procesu hydratace betonu 
pomocí příměsí s latentní hydraulicitou jako náhrady 
části čistého portlandského cementu CEM I. Byly 
tedy navrženy nové receptury betonu s použitím 
směsného struskoportlandského cementu nebo  

 

přidáním vysokopecní strusky jako příměsi při 
výrobě betonu na betonárně. 

Receptury se směsnými cementy s různými poměry 
strusky a portlandského cementu byly zkoušeny 
experimentálně v rámci projektu již v r. 2013. V té 
době ovšem se zaměřením na trvanlivost 
makrotextury povrchu CBK s úpravou pomocí 
tažené juty, s ohledem na protismykové vlastnosti. 
Tento důvod byl z velké části vyřešen zavedením 
úpravy a technologie povrchu CBK s obnaženým 
kamenivem. Dnešní činnost však využívá některé 
výsledky, poznatky a zkušenosti z této etapy 
projektu. 

 

Obr.1 Pevnosti v tlaku do 90 dnů 

 
Obr.2 Pevnosti v tlaku do 7 dnů 

Oblast použití 

Za podpory hlavního investora dálniční sítě – ŘSD 
ČR se nově navržené inovované receptury ověřují 
v rámci pilotního projektu na stavbě D1 0137 Přerov 
- Lipník nad Bečvou. Od 23.7.2018 se provádí 
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pokládka CBK na této stavbě s použitím těchto 
nových receptur. Provádí se zde jednak normové 
kontrolní zkoušky a navíc další zkoušky pro 
detailnější ověření chování betonu nových receptur i 
z hlediska časového průběhu a dlouhodobého 
chování. Provedené zkoušky vykazují chování podle 
předpokladů a splňují požadované parametry. 
Z hlediska technologie pokládky CBK se rovněž 
projevuje pozitivně snížení rychlosti hydratace 
betonu, které vytváří prodloužený časový prostor pro 
provádění technologických operací v optimálních 
časech (zpracování betonu, nástřik zpomalovače 
tuhnutí, vymetání povrchu, řezání spár,…). 

Navržené řešení – tedy nové receptury betonu pro 
CBK však vyžadují aktualizaci technických 
předpisů, především normy ČSN 73 6123-1:  2014 
Stavba vozovek -  Cementobetonové kryty – Část 1: 
provádění a kontrola shody a dalších navazujících 
předpisů. Po jejich revizi pak bude možné použití 
betonových směsí se zpomalenou hydratací 
vyrobených ze směsných cementů a příměsí strusky 
všech typech komunikací, tj. i na dálnicích, 
komunikacích I. třídy, na letištních plochách.  

Metodika a postup řešení 

Na základě výsledků experimentálně navržených a 
odzkoušených receptur v r. 2013 a dalších 
laboratorních zkoušek provedených v počátku roku 
2018 byla pro realizaci pilotního projektu zvolena 
varianta betonové směsi, ve které byl portlandský 
cement částečně nahrazen vysokopecní struskou. 
Aby bylo možné srovnání, byly navrženy a 
provedeny průkazní zkoušky pro spodní a horní 
vrstvu CBK jednak v klasickém složení dle ČSN 73 
6123-1 s čistým portlandským cementem a také ve 
variantě s použitím příměsi vysokopecní strusky.  

Pro míchání betonu a pokládku CBK se struskou 
byly zpracovány technologické předpisy a kontrolně 
zkušební plány schválené investorem ŘSD ČR pro 
použití na stavbě D1 0137.  

Při zahájení betonáže CBK byl proveden referenční 
úsek za použití „klasických“ receptur betonu, aby 
bylo možné provést srovnání výsledků zkoušek.  
Pokládka CBK s nově navrženými recepturami byla 
zahájena 23. 7. 2018 a bude probíhat ještě v roce 
2019.   

Při betonáži CBK obou variant byly odebírány 
vzorky pro kontrolní zkoušky dle zvláštního KZP. 
Dále byl v jedné desce každé varianty sledován 
vývin hydratačního tepla ve třech úrovních výšky 
vozovkové desky a k tomu měření teploty podkladní 
vrstvy a ovzduší. 

Mimo to je na jedné vozovkové desce v úsecích 
s novou recepturou zabudováno zařízení pro měření 

napětí v betonu a teplot pro dlouhodobý monitoring 
chování CB vozovky. Strunové tenzometry jsou 
instalovány v šesti místech CB desky (4 na okrajích 
a 2 uprostřed) a to ve 3 výškových úrovních (při 
spodním povrchu, uprostřed desky, a při horním 
povrchu). Tento monitoring je napojen na řídící 
ústřednu s dálkovým přenosem dat a měl by probíhat 
minimálně po dobu 1 roku, případně déle a umožní 
sledování napětí v CB desce vlivem změn teplotních 
gradientů a to v různých denních a ročních obdobích.  

Výsledky 

Ověřování vlastností cementu bylo prováděno 
jednak na čistém CEM I 42,5R sc, jednak na 
pojivovém mixu cementu CEM I 42,5R sc + 
vysokopecní struska. 

První výsledky kontrolních zkoušek z betonáže 
prokázaly prodloužení počátečních dob tuhnutí a 
tvrdnutí betonu při použití pojivového mixu o cca 2 
hod. Vývoj pevností je pomalejší, s dostatečným 
časovým prostorem pro další navazující 
technologické kroky jako vymetání povrchu nebo 
řezání spár i v letním období. Další zkoušky budou 
prováděny na jádrových vývrtech, odebraných 
z CBK a vyhodnoceny v následujícím období.   

Výsledky krátkodobého i dlouhodobého monitoringu 
jsou momentálně podrobovány analýze, kalibrovány 
pomocí výpočetních modelů a budou vyhodnoceny 
v příštím roce.   

Závěr 

V příštím roce bude pokračovat pilotní projekt 
betonáží dalších úseků CBK při použití nových 
receptur. Cílem je dosažení pokud možno co 
největšího souboru výsledků kontrolních zkoušek 
tak, aby byly vyloučeny nahodilosti a výstupy mohly 
být základem pro doporučení aktualizace stávajících 
technických předpisů, hlavně ČSN 736123-1 a TKP.   

Návrh na úpravu technických předpisů bude 
připraven v příštím roce. 

Tato činnost probíhá v úzké spolupráci s aktivitou  
7.06 - Analýza, simulace a optimalizace 
cementobetonových krytů vozovky v rámci WP 7 - 
Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a 
oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře. 
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