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Souhrn 

Rok 2018 se aktivita, týkající se spojitě vyztužených 
cementobetonových krytů vozovek (Continuously 
Reinforced Concrete Pavements - CRCP),  zaměřila 
na následující témata: 

 nové materiály výztuže, 
 návrh směsi pro cementobetonový kryt 

s obnaženým kamenivem, 
 rozdíly v uplatnění na dálnicích a odstavných 

nebo parkovacích plochách, 
 použití v intravilánu (napojení v křižovatkách, 

rozšíření vozovky, odbočovací a připojovací 
pruhy, usměrnění trhlin aj.), 

 diagnostika vozovek s CRCP, 
 analýza poruch a stanovení jejich závažnosti, 
 údržba a opravy CRCP, 
 analýza zkušeností z výstavby ve světě získané 

z článků konferencí: 13th International 
Symposium on Concrete Roads (Berlín) a 8th 
Symposium on Pavement Surface 
Characteristics (Brisbane). 

Oblast použití 

Výsledky, týkající se použitelnosti CRCP (Obr. 1) 
jako varianty konstrukce vozovek s 
cementobetonovým krytem, bude možné využít 
v extravilánu i intravilánu. Výstupem aktivity je 
závěrečná zpráva shrnující výsledky a doporučení 
pro uplatnění CRCP, možnosti jejich diagnostiky, 
analýzy poruch, údržby a oprav. 

 

Obr. 1 Příprava podélné výztuže CRCP s různými typy 
výztuže, příklad [1,2] 

Metodika a postup řešení 

S využitím CRCP má dlouhou bohaté zkušenosti 
především Belgie, USA a Francie. Vzhledem 
k celosvětovému rozvoji dopravní infrastruktury se 
ale setkáváme s použitím tohoto typu vozovek také 
v exotických zemích (Brazílie, Kamerun, Uzbekistán 
apod.). Různá praktická řešení jsou ilustrována 
nejčastěji případovými studiemi realizovaných a 
plánovaných projektů, kde se vychází z empirických 
zkušeností. 

Technické podmínky (resp. specifikace) však 
popisují především dálniční konstrukce, tedy přímé 
úseky s převážně neměnnými výškovými nebo 
směrovými parametry, stejně jako výstavbu 
okružních křižovatek, autobusových zastávek apod. 
Tyto specifikace se týkají zejména geometrických 
parametrů, polohy a průměrů podélného a příčného 
vyztužení a kvalitativních požadavků na materiál 
cementového betonu. 

Navrhování speciálně řešených detailů konstrukce, 
zejména v intravilánu, však v těchto specifikacích 
nejsou k dispozici. Obecně můžeme říci, že 
zvláštními konstrukčními detaily jsou: 

 podélné spáry v případě vozovky s proměnnou 
šířkou, 

 uspořádání spár a systém vyztužení na 
křižovatkách nebo odbočovacích/připojovacích 
pruzích (Obr. 2), 

 poloha a počet kotev a kotevních prahů pro 
kratší úseky v případě rozšířených pruhů, atd. 

Některá z těchto řešení byla nedávno vyzkoušena 
poprvé, stala se obecně přijatými metodami a jsou 
popsána v literatuře [1, 2]. 

 

Obr. 2 Schéma řešení lokálního rozšíření CRCP o 
přídatný pruh, příklad [1,2] 
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Při správném návrhu se počítá s rovnoměrnou 
tvorbou příčných, tzv. řízených trhlin s průměrnou 
vzdáleností v rozmezí od 0,8 do 3,0 m. Tato 
vzdálenost je považována za dostatečnou vzhledem 
k plánované životnosti CRCP (min. 30 let) při 
dodržení předepsaných konstrukčních zásad. V 
tomto případě nelze očekávat rozevírání trhlin nad 
0,5 mm, olamování hran trhlin a vznik poruch typu 
„punchout“. Jedná se o poruchu okraje krytu v jízdní 
stopě vozidel vedoucí k rozpadu části desky. 
Nachází se zpravidla mezi dvěma velmi blízkými 
trhlinami, jedná se v podstatě o vystřelení betonu.  V 
případě blízkých trhlin (≤0,2 m) může také dojít k 
jejich vzájemnému propojení. Nejdůležitějším 
faktorem je však únosnost podkladních vrstev a 
podloží (Obr. 3). 

 
Obr. 3 Porucha typu „Punchout“ [3] 

Většina řízených trhlin se objeví během prvního 
měsíce po betonáži. Proto je vhodné tyto trhliny 
analyzovat, měřit šířky trhlin a sledovat přenos 
zatížení (LTE - Load Transfer Efficiency) pomocí 
rázového zařízení FWD (Obr. 4). Pokud jsou trhliny 
těsné, nezávisle na ročním období, je zajištěná 
vysoká hodnota přenosu zatížení. 

 

Obr. 4 Měření přenosu zatížení (LTE), příklad 

Zajímavé je řešení nařezání příčných spár CRCP pro 
snížení napětí v betonu a usměrnění výskytu 
příčných kontrakčních trhlin v cementovém betonu. 
Tato myšlenka byla poprvé realizována v USA ve 
státě Illinois, kde se zkoumal vliv vzdálenosti 
nařezání spár na vývoj kontrakčních trhlin v čase. 
Na základě tohoto výzkumu bylo stanoveno nařezání 
spár pilou na okraji krytu do hloubky cca 4 cm a 
délky 40 cm, rozteč byla stanovena na 1,2 metru a 
doba řezání spár zvolena po 24 hodinách od 
položení krytu (Obr. 5). Nebezpečí metody tzv. 

aktivních trhlin spočívá v oslabení horního povrchu 
krytu a možnosti vniknutí vody a solanky do 
konstrukce, což může v dlouhodobém horizontu 
způsobit korozi výztuže. 

 
Obr. 5 Řezání aktivních trhlin v CRCP, příklad 

V současné době dochází také k velkému rozvoji 
alternativních materiálů a jejich využití v technické 
praxi. Také v případě CRCP se setkáváme 
s použitím kompozitní, např. pozinkované, podélné 
výztuže. Využití kompozitního materiálu se 
v současnosti uplatňuje na dálniční odpočívce 
v Polsku. 

Výsledky 

V roce 2018 byly doplněny poznatky týkající se 
nových postupů a trendů v navrhování CRCP. 
V závěrečné zprávě jsou shrnuty aktivity za celou 
dobu řešení této problematiky, které byly doplněny o 
diagnostické metody, hodnocení stavu a oprav 
nejčastějších poruch CRCP krytu vozovky. 

Závěr 

V roce 2018 byly sledovány detaily návrhu CRCP a 
technologická řešení v intravilánu a extravilánu. 
Dále se aktivita věnovala základním typům poruch a 
systému oprav. Bylo rovněž poukázáno na možnost 
návrhu, který počítá s alternativními materiály 
podélné výztuže. Pro účely ověření možnosti 
uplatnění technologie CRCP v podmínkách ČR je 
nutné přistoupit k vybudování pokusného úseku a 
dlouhodobě sledovat jeho vlastnosti a chování za 
provozu. 
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