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Souhrn 

V České Republice je zásadním technickým 
průvodcem pro projektování silničních a dálničních 
tunelů norma ČSN 73 7507 „Projektování tunelů 
pozemních komunikací“. 

Článek 10.3.3. této normy předepisoval volbu mezi 
asfaltovým a cementobetonovým krytem na základě 
požárně bezpečnostního řešení tunelu a technicko-
ekonomického posouzení. U středních tunelů 
doporučoval provádět konstrukci vozovky s CB 
krytem a u tunelu dlouhých její použití přímo 
předepisoval.  

Tento článek byl naposledy použit ve verzi této 
normy z ledna roku 2006. Nyní platná varianta této 
normy z prosince 2013 jednoduše článek 10.3.3. 
vypouští bez dalších komentářů či doporučení 
týkajících se volby mezi použitím CB či AB krytu 
vozovek v tunelu.  

Oblast použití 

Oblast použití je jednoznačně směřována do 
projekce silničních a dálničních tunelů, kdy na 
základě výzkumu bude k dispozici materiál 
umožňující usnadnit rozhodování o použití CB či 
AB krytu vozovky při budoucích projektech. 

Metodika a postup řešení 

V tomto roce řešení byla provedena analýza 
používání AB krytů v tunelech v České Republice 
(typy, použití), a to z hlediska případů nové 
výstavby a z hlediska údržby, tj. aplikování AB 
krytů na původních CB konstrukcích.  

Výsledky 

V roce 2018 byla v rámci řešení tématu 4.8 Vývoj 
materiálů a technologií pro vozovky v tunelech 
provedena rešeršní práce zaměřená na: 

 Využití technologií nízkoteplotních 
asfaltových směsí (NTAS) pro pokládku 
v tunelech, jejich vlastnosti nutnost 

konkretizovat specifika pro jejich použití 
v podzemním stavitelství. 

 Využití technologií hutněných asfaltových 
směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým 
granulátem z pneumatik pro pokládku 
v tunelech v případě rekonstrukcí, jejich 
vlastnosti a nutnost konkretizovat specifika 
pro jejich použití v podzemním stavitelství. 

 Determinování specifik pro použití výše 
zmíněných technologií v podzemním 
stavitelství a zaměření se na jejich eliminaci  

Z hlediska použití NTAS směsí lze konstatovat 
následující závěry: 

 Tato technologie byla již použita při 
výstavbě tunelového komplexu Blanka, 
tudíž i v tuzemských podmínkách jsou 
k dispozici dílčí zkušenosti. 

 Zásadní výhodou NTAS směsí je možnost 
snížení požadované teploty pokládky a tím 
značného zvýšení komfortu stavebních prací 
v uzavřených prostorech. 

 V kontextu s nižší teplotou pokládky souvisí 
i omezení škodlivých výparů v uzavřených 
prostorech, zvláště ve chvíli, kdy během 
stavebních prací nemusí být zhotoveno 
finální větrání tunelu. To souvisí s BOZP 
obecně. 

Z hlediska těchto vlastností jsou technologie NTAS 
vhodné především proto, že splňují nařízení 
č.1907/2006 Evropského parlamentu REACH, jenž 
stanovuje exposiční limity metodikou DNEL. Asfalt 
nebyl v rámci REACH označen jako nebezpečná 
látka – výrobce asfaltů nemusí zpracovávat scénáře 
exposice (obecné doporučení ≤ 3mg/m3). Dle shrnutí 
poznatků ze staveb v USA lze konstatovat redukce 
výparů u NTAS technologií průměrně o 35 %. Při 
měření emisí v Norsku bylo dosaženo dokonce 
snížení o 60 % oproti standardním směsím.  
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 Zkušenosti z pokládky v tunelovém 
komplexu Blanka (ve správě TSK) jsou 
veskrze pozitivní. 

Na základě již uzavřených výzkumů byl ustanoven 
nyní platný předpis TP 238 pro NTAS (rok 2012). 
Konkrétně v tunelovém komplexu Blanka byla 
použita směs s chemickou přísadou Evotherm®MA 
3. Tato přísada neobsahuje vodu, došlo ke snížení 
teploty o 30 °C.  

V tunelu Blanka byla použita následující směs: 
SAMI vrstva (asfaltová membrána + mikrokoberec 
GRIPFIBRE) tl. 10 mm, ochranné a vyrovnávací 
vrstvy BBTM 8 tl. 20 mm, ložné vrstvy ACL 22S tl. 
85 mm a obrusné vrstvy SMA 11S tl. 35 mm. Z 
důvodu použití nízkoteplotní přísady se proces 
hutnění posunul přibližně o 30 °C níže. To vše při 
jakékoliv absenci větrání (byla tehdy v procesu 
instalace). 

 Z hlediska odolnosti směsi oproti trvalým 
deformacím dochází k mírnému snížení 
vlastností oproti standardním směsím, 
nicméně však o desetiny procentních bodů a 
daleko pod normovými limity. 

 Požadavky na světlost. 

Je zřejmé, že interiér tunelu má být co nejsvětlejší. Z 
tohoto důvodu bylo v tunelu Blanka do obrusné 
vrstvy použito velmi světlé kamenivo z lomu 
Plešovice. Kamenivo, které během času ještě víc 
vystoupí na povrch, zachovává mnohé světelné 
vlastnosti vozovky srovnatelné se světelnými 
vlastnostmi betonového krytu. 

Z hlediska využití technologií hutněných asfaltových 
směsí s asfaltem modifikovaným pryžovým 
granulátem z pneumatik pro pokládku v tunelech lze 
vycházet ze zkušenosti rekonstrukce vybavení tunelu 
Valík. Ten je ve správě ŘSD, tudíž i tento správce 
má kladný postoj k zavedení AB krytů v tunelech. 
Součástí opatření bylo provedení renovace (CB) 
povrchu vozovky. Pro splnění požadavku o 
maximální nadvýšení stávajícího povrchu o max. 10 
mm bylo zvoleno následující řešení: frézování 
povrchu do hloubky 60 mm, očištění povrchu 
tlakovou vodou, utěsnění spár přelitím asfaltovou 
zálivkou, opatření povrchu spojovacím postřikem 
modifikovanou asfaltovou emulzí v množství 0,35 
kg/m2 zbytkového asfaltu, provedení ložné asfaltové 
vrstvy se zvýšenou odolností proti trhlinám typu 
SAL – Stress Absorbing Layer s asfaltem 
modifikovaným pryžovým granulátem typu 
CRMB25/55-60 tl. 40 mm, opatření povrchu 
spojovacím postřikem modifikovanou asfaltovou 
emulzí v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu, 
položení obrusné vrstvy zrnitosti do 8mm s asfaltem 
modifikovaným pryžovým granulátem typu 

CRMB25/55-60 podle ČSN657222-2 a TP 148 o 
mezerovitosti 18% a tloušťce 30 mm. 

Na základě již uzavřených výzkumů byl ustanoven 
nyní platný předpis TP 148 pro technologii 
Hutněných asfaltových směsí s asfaltem 
modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik 
(rok 2009 novelizace).  

Závěr 

Práce v rámci balíčku WP 4. 8. probíhá standardním 
způsobem.  

Je nutno podotknout, že vývojově (z hlediska 
základního vývoje) jsou výše zmíněné technologie 
v podstatě uzavřeny a další výzkum se zaměřuje 
spíše na zlepšení dalších vlastností těchto směsí.  

Byly definovány bodově oblasti, na které bude 
následující výzkum zaměřen, především s ohledem 
na specializaci výše zmíněných technologií na 
prostředí tunelových staveb, a to: 

 Možnost optimalizace NTAS k další, 
výraznější eliminaci chemických výparů při 
pokládce v podzemních stavbách. 

 Optimalizace směsí z hlediska použitého 
kameniva pro zlepšení odstínu AB krytů a 
přiblížení ke světelným vlastnostem CB 
krytu  

 Zaměření se na možnosti údržby obrusných 
vrstev v tunelových objektech, a to s 
ohledem na čištění povrchu a jejich odolnost 
vůči zanesení z provozu – ztráta 
protismykových vlastností vlivem 
pryžového odpadu z pneumatik  

 Protipožární vlastnosti vzhledem k 
požadavkům nejen českých, ale i 
mezinárodních předpisů  

 


