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Souhrn 

Řešení v roce 2018 bylo plně zaměřeno na 
dokončení výpočtových prací týkajících se 
zjednodušení vyluhovacích zkoušek monolitických 
vzorků. Následně pak byla dokončena metodika 
„Environmentální požadavky pro využití 
recyklovaných asfaltových směsí v silničním 
stavitelství“. Cílem metodiky je v prvé řadě 
zrychlení a zjednodušení procesu posouzení R-
materiálu z hlediska jeho následného využití 
zejména pro opravy a rekonstrukce, případně i nové 
stavby pozemních komunikací v rámci zpevněných 
či nezpevněných vrstev. V druhé řadě je pak cílem 
potřeba vytváření vhodných podpůrných 
analytických nástrojů, které umožní a podporují 
efektivní recyklaci a opětovné používání stavebních 
materiálů, které již dnes v konstrukci vozovky 
zabudované jsou a zpravidla ke zhoršení stavu 
životní prostředí nevedou. Metodika komplexně řeší 
problematiku polyaromatických uhlovodíků (PAU) 
v recyklovaných asfaltových materiálech z úhlu 
pohledu jejich reálného využití v praxi. Definuje 
vhodné strukturní typy vzorků recyklovaných směsí 
ke zkoušení, postupy jejich zkoušení a matematické 
vyhodnocení vedoucí k druhu využití směsi v praxi. 

Dále se aktivity v roce 2018 zaměřily vedle 
probíhajícího experimentálního výzkumu v oblasti 
uplatnitelnosti klasických elektrárenských popílků 
zejména na spalovenskou strusku vznikající při 
spalování tuhého komunálního odpadu. Tento 
materiál je v některých evropských zemí již několik 
let využíván do konstrukcí dopravních staveb 
(zejména silničních), přičemž se opakovaně 
prokázala jeho vhodnost substituovat klasické zrnité 
materiály typu zemina či štěrkodrť. Pozornost byla 
proto věnována počátečnímu shrnutí základních 
poznatků z hlediska mechanicko-fyzikálních a 
environmentálních charakteristik stabilizované 
škváry, která se v obdobné podobě používá na 
dopravních stavbách v Dánsku či Nizozemí. Dále 

byla formulována výchozí doporučení, jak v oblasti 
možného využití takového materiálu v blízké 
budoucnosti postupovat a které obecné kroky 
případně učinit, aby byl materiál technicky plně 
akceptovatelný 

Jedním z průkopníků v oblasti využití spalovenské 
strusky v silničních stavbách je bezesporu Dánsko, 
kde tamní národní správce pozemních komunikací 
(Danish Road Directorate) vydal v posledních letech 
technické specifikace pro využívání vyzrálé 
spalovenské strusky v silničních stavbách a současně 
vymezil geotechnické vlastnosti, které musí tento 
materiál splnit, aby bylo přípustné jej v dopravním 
stavitelství využít. Klíčové parametry lze shrnout 
následovně: 

- velikost přípustného maximální zrna je 45 mm, 
- podíl částic > 31,5 mm je < 15 %, 
- podíl filerických částic < 0,063 mm je < 9 %, 
- jsou splněny normativní požadavky dle EN 

13285 pro kategorie GN, OC85, UF9 a LFN, 
- obsah celkového organického uhlíku (TOC) dle 

EN 13137 je < 3 %, 
- čistota reprezentativního vzorku frakce 4/63 mm 

musí vykazovat podmínku kdy <15 cm3/kg 
materiálu má menší objemovou hmotnost než 
voda (dle EN 933-11). 

Dánský přístup byl inspirací pro postupy zvolené 
dosud i v ČR. 

Oblast použití 

Metodika bude primárně sloužit firmám 
a společnostem provádějícím opravné, udržovací 
nebo stavební práce na pozemních komunikacích. 
Využití však nalezne také jako nástroj pro nadřízené 
orgány jako MD ČR, MŽP, ŘSD, KÚ a MÚ, které 
pomocí dohledu nad její aplikací, při plánování 
stavebních prací, mohou zajistit druhotné využívání 
stavebních materiálů a také kontrolu nad vlivem 
těchto materiálů na ŽP. Následně pak mohou být 
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ušetřeny finanční prostředky vynaložené na 
příslušnou opravu či stavbu pozemní komunikace. 

Motivací pro základní ověření možnosti využití 
škváry (spalovenské strusky) vznikající jako odpad 
při spalování komunálního odpadu je více. Prvním 
aspektem je ve spolupráci s některými producenty 
tohoto odpadu – v České republice dnes existují 
celkem 4 – s větší rychlostí ověřit a úspěšně 
nastartovat proces možného využití zralé škváry 
jako stavební suroviny. Pro společnosti jako jsou 
například Pražské služby, a.s. je stěžejní úkol 
zajištění služby likvidace odpadů pro hl. město 
Praha s minimalizací jakéhokoli dalšího odpadu, 
který by mohl vznikat (a vzniká). Využití pevných 
zbytků ze spalování, které dosud mají odpadní 
charakter je pak jednou z priorit dalšího rozvoje 
nejen pražské spalovny (ZEVO). K tomu jako druhý 
aspekt přistupuje skutečnost, že tyto zpravidla 
městské firmy mají i společenskou odpovědnost s 
ohledem na implementaci praxe cirkulární 
ekonomiky v ČR, jakož i s ohledem k legislativě. 

Spalovenská škvára (angl. incineration bottom ash – 
IBA) dnes vzniká jako odpad (vedlejší energetický 
produkt) spalování tuhého komunálního odpadu, 
přičemž její množství nepřekračuje u současných 4 
českých ZEVO (zařízení na energetické využití 
odpadů) 180 tisíc tun ročně. Jako efektivní řešení – 
vedle dosud uplatňovaného ukládání škváry na 
skládky, které bude nejpozději od roku 2024 
znevýhodněno, se jeví využití materiálu po jeho 
úpravě jako substituentu za běžně používané 
kamenivo a to ve stmelených nebo nestmelených 
vrstvách dopravních staveb. S ohledem ke 
skutečnosti, že v současné době s tímto postupem 
nejsou v ČR praktické zkušenosti (navzdory jejich 
existenci v zahraničí), je smyslem rozvíjených 
aktivit ověření a zavedení možných aplikací ve 
stavebnictví a následná komercializace nových 
řešení ČR. Jako inovativní řešení vyšší úrovně se 
proto předpokládá i postupné zavádění využitelnosti 
vyzrálé a vytříděné škváry v hydraulicky stmelených 
směsích a to ať v tradičních složení s cementem či 
vápnem nebo v alternativních - ekonomicky velmi 
výhodných přístupech s alternativními pojivy, která 
jsou založena na dalším zdroji vedlejších 
energetických produktů nebo na vysokopecní strusce 
či upraveném stavební a demoličním odpadu.   

Spalovenská struska se přitom nevyužívá a 
neaplikuje ve stavu, ve kterém opouští spalovnu po 
provedení separace. S ohledem k jejímu 
chemickému složení a potřebě, aby proběhly 
procesy, jako je kalcinace, se tato struska ukládá na 
dočasné mezideponie vhodné velikosti (zejména 
výšky). Zde se v závislosti na chemickém složení 
nechává zrát po dobu 6 až 20 týdnů. Po uplynutí této 
doby by již měl být materiál stabilní a plně 

využitelný. Skutečnost, že se nejedná o přelomový 
objev, ale zavedenou praxi, lze dohledat v 
aplikacích, jak se uplatňují v Dánsku, Nizozemí, 
Finsku, Německu, Velké Británii, Belgii, Francii, 
Portugalsku či Španělsku. Nejedná se přitom o 
krátkodobé zkušenosti. V některých případech jsou 
poznatky více jak dvacetileté, přičemž se potvrzuje, 
že při správném nakládání s materiálem – řízený 
proces od vzniku spalovenské strusky po její uložení 
v konstrukci dopravní stavby – tento odpadní 
produkt nezpůsobuje neřízená rizika a pozdější 
fatální poruchy konstrukcí. S ohledem k uvedenému 
výčtu zemí, kde existují prokazatelné zkušenosti s 
uplatněním spalovenské strusky přitom lze tvrdit, že 
jsou pokryty i různé klimatické zóny a to včetně 
klimatických podmínek, které jsou podobné nebo 
identické těm, jež panují v ČR. 

Metodika a postup řešení 

Metodika stanovení environmentálních požadavků 

Na základě výsledků analýz vyluhovacích zkoušek 
z předchozích let řešení, vypovídajících zejména 
o koncentracích organických látek (PAU) v 
R-materiálech a monolitických vzorcích, bylo 
dokončeno hodnocení výsledků analýz pro zrnité 
a monolitické vzorky. Následně pak byla sestavena 
metodika „Environmentální požadavky pro využití 
recyklovaných asfaltových směsí v silničním 
stavitelství“. 

Metodická část dokumentu stanovuje především 
postup zkoušení vzorků R-materiálu, případně 
znovuzískané asfaltové směsi ve smyslu ČSN EN 
13108-8, které jsou získány před zahájením oprav, 
rekonstrukcí nebo staveb pozemních komunikací pro 
následné rozhodnutí o způsobu znovuvyužití těchto 
materiálů. Přesně definuje požadavky na testované 
vzorky týkající se zrnitosti, množství, velikosti 
monolitických těles, jejich vyzrálosti a podmínek 
pro případné skladování. Dále se zabývá podrobným 
popisem přípravy vzorků pro vyluhovací zkoušky 
a to v rozdělení na zrnité a monolitické druhy. 
Následně definuje vyluhovací zkoušky vzorků, které 
se u zrnitých řídí ČSN EN 12457-4, určuje množství 
vyluhovaného vzorku, objem vyluhovací kapaliny 
a přesně popisuje přípravu vodného výluku pro 
analytické stanovení PAU. Dále popisuje vyluhování 
monolitických vzorků, které vycházelo z ČSN EN 
15 863, jejíž postup byl modifikován pro zkoušení 
recyklovaných asfaltových materiálů stmelených 
pojivem. Jedná se o zkoušku, při které dochází 
k vyluhování monolitického tělesa válcovitého tvaru 
dle předem daného harmonogramu s pravidelnou 
výměnou vyluhovací kapaliny. Metodika přesně 
definuje požadavky týkající se celého postupu 
vyluhování včetně výpočtů pro určení velikosti 
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vyluhovací nádoby, minimálního množství 
vyluhovací kapaliny, podmínek zkoušení, úvazu 
monolitického vzorku a schématu jednotlivých 
kroků zkoušky. 

Na postupy vyluhovacích zkoušek navazuje 
analytické stanovení PAU, kdy v rámci přípravy 
vzorků na analýzy pracujeme s vodnými výluhy jako 
se vzorky vod. Příprava extraktů a samotná 
organická analýza je prováděna dle ČSN ISO 
28 540. Ve vodných výluzích se stanovují 
koncentrace následujících PAU: Naftalenu, 
Anthracenu, Fluoranthenu, Chrysenu, 
Benzo[b]fluoranthenu, Benzo[k]fluoranthenu, 
Benzo[a]pyrenu a Benzo[g,h,i]perylenu. 

Získané výsledky z analytického stanovení PAU 
jsou dále využity pro hodnocení zrnitých 
a monolitických vzorků. Výsledkem analýzy 
zrnitých materiálů je koncentrace stanovované látky 
vyjádřená ve hmotnostních jednotkách na jednotku 
množství vyluhovací kapaliny c [µg.l-1]. Protože 
voda odtékající z povrchu komunikací není nijak 
legislativně definována, výsledné koncentrace PAU 
se porovnají s limity stanovenými pro povrchovou 
vodu dle Nařízení vlády 401/2015 Sb. a výsledek se 
slovně okomentuje. 

Metodika stanovuje výpočet pro množství 
vyluhované škodliviny prošlé jednotkovou plochou 
v daném kroku vyluhování ri, ze kterého je pak 
vypočteno celkové množství škodliviny, které projde 
po i vyluhovacích krocích jednotkovou plochou 
R [µg.m-2]. Následně je určena závislost celkového 
množství škodliviny R na celkové době vyluhovací 
zkoušky. Výsledkem výpočtu jsou dva empirické 
parametry charakterizující tuto závislost. Dle 
vypočtené hodnoty R je pak možné odhadnout 
množství vyluhované škodliviny v libovolném čase. 
Následné hodnocení vychází z těchto předpokladů: 

 Škodlivina je obsažena ve vodě odtékající 
z povrchu komunikace; 

 Nejvyšší koncentrace škodliviny ve vodě 
odtékající z povrchu komunikace je v souladu 
s vypočteným R při prvním dešti po položení 
povrchu; 

 Ke stanovení uvedené koncentrace se použije 
limitní vztah pro rychlost vyluhování škodliviny 
z povrchu materiálu SRO [µg.m-2.den-1], který je 
dán směrnicí funkce R v čase t=0; 

 Odtok dešťových vod z komunikace Qs [l.den-1] 
je dán součinem plochy komunikace, součinitele 
odtoku a intenzity směrodatných srážek 
uvažované periodicity; 

 Koncentrace škodliviny ve vodách odtékajících 
z povrchu komunikace c [µg.l-1] o ploše SS je 
dána podílem SRO a součinu intenzity 

směrodatných srážek uvažované periodicity se 
součinitelem odtoku. 

V metodice jsou tabulkově uvedeny hodnoty 
součinitele odtoku při daném sklonu komunikace 
pro zpevněné pozemní komunikace, periodicita 
srážek a intenzita dešťů, pro různé oblasti ČR. 

Následující kapitola pak pomocí připraveného 
formuláře vyhodnotí využití zkoušeného materiálu 
pro následnou možnou recyklaci. 

Využití škváry ze spalování tuhého komunálního 

odpadu 

V roce 2018 Pražské služby a.s. v prvním kroku 
oslovily a vzorek zralé spalovenské strusky v 
podobě upraveného vzorku (maximální zrno 31,5 
mm) získaného přímo z Dánska a typického vzorku 
škváry ze ZEVO Malešice poskytly společnosti 
Eurovia a.s.. Současně proběhly některé 
mineralogické a chemické analýzy na Akademii věd 
ČR. Eurovia na rozdíl od následného přístupu FSv 
ČVUT v Praze provedla orientační posouzení 
použitelnosti získaného odpadu jako alternativního 
materiálu k běžným zeminám. Dánský materiál byl 
klasifikován jako zemina kategorie G2 GP (špatně 
zrněný nenamrzavý štěrk). Tento materiál byl 
vyhodnocen dle českých normativních požadavků 
(ČSN 72 6133) jako podmínečně vhodný do násypů 
a aktivní zóny. Materiál ze ZEVO Malešice byl 
klasifikován jako zemina G1 GW (nenamrzavý štěrk 
dobře zrněný), který je vhodný do násypů a aktivní 
zóny. Jak je v příslušné zprávě dále uvedeno, 
logicky kritickým aspektem – vedle prokázání 
splnění limitů vyluhovatelnosti – je zajištění 
přiměřené variability, a tedy dostatečné homogenity 
složení, [6]. Tento aspekt je nejslabším hlediskem 
většiny vedlejších produktů nebo recyklovatelných 
materiálů. U spalovenských strusek k tomu navíc 
přibývá i skutečnost, že se nikdy nedá s velmi 
vysokou přesností určit, jaké je složení vstupů, tedy 
co spalovna spaluje ve smyslu procentuálního 
zastoupení papíru, bioodpadu, plastů, kovu a dalších 
složek komunálního odpadu. Přehledy průměrných 
procentuálních podílů ze statistik vede každá 
spalovna, nicméně tato skutečnost nikdy nemůže 
vyloučit vyšší variabilitu. Což neznamená, že z 
tohoto důvodu materiál není použitelný, jedná se jen 
o hledisko, se kterým je třeba vždy pracovat a v 
rámci procesu přípravy a výroby je vnímat jako 
aspekt, který je nezbytný z hlediska managementu 
kvality řídit.  
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Tab. 1: Zrnitostní složení vzorků spalovenské strusky 

Síto (mm) Spalovenská struska BAA, Dánsko Spalovenská struska, ZEVO Malešice 

31,5 100,0 100,0 

16 94,2 92,4 

8 73,5 66,9 

4 55,2 45,6 

2 43,4 35,6 

1 25,8 25,4 

0,5 12,4 16,1 

0,25 6,0 9,7 

0,125 3,3 6,1 

0,063 1,8 3,8 

 
 

V druhém kroku byl poskytnut cca 120 kg vzorek 
dánské vyzrálé strusky silniční laboratoři ČVUT v 
Praze. Zde byl zvolen odlišný přístup a nejprve bylo 
snahou materiál posoudit z hlediska jeho možné 
vhodnosti coby náhrady za šťerkodrť. Tedy obdobný 
přístup, který je zvolen v Dánsku při využití tohoto 
materiálu v nestmelených vrstvách. Čára zrnitosti je 
uvedena v tabulce 4 a to včetně mezních požadavků 
pro zatřídění materiálu jako ŠD ve vazbě na 
zrnitostní kritérium. Získané výsledky potvrzují 
požadavek daný dánskými technickými předpisy, 
přičemž spalovenská struska pravděpodobně vždy 
bude splňovat pouze požadavky odpovídající 
kategorii ŠDB. V návaznosti na to byla provedena 
Proctorova zkouška pro zjištění optimální vlhkosti, 
která dle získaných výsledků je na úrovni 17,5 % při 
objemové hmotnosti 1605 kg/m3, což dobře 
odpovídá i samotnému vzhledu materiálů, který u 
větších zrn vykazuje velký podíl pórovité struktury. 
Tato jeho charakteristika se později opakovaně 
prokázala i při výrobě dalších zkušebních těles a 
hydraulicky stmelených směsí, kdy materiál byl 
značně nasákavý, díky čemuž se i při mísení a 
přípravě zkušebních vzorků choval odlišně od běžné 
štěrkodrti. Pro přehlednost je výsledek Proctorovy 
zkoušky uveden na obrázku 3. Posledním krokem 
bylo provedení stanovení poměru únosnosti (CBR) v 
souladu s ČSN EN 13 286-47. Získaná hodnota na 
úrovni 20 % potvrzuje pravděpodobně jediné možné 
zatřídění jako ŠDB s požadavkem na zrnitost GN. U 
materiálu dosud nebyla prováděna zkouška 
namrzavosti a nebyl stanovován ani tvarový index. 

Výsledky 

Metodika stanovení environmentálních požadavky 
Metodika hodnotí recyklované asfaltové směsi 
následovně: 
 Pokud vyluhovací zkoušky vzorků drcených 

asfaltových směsí vyhoví ve všech parametrech, 
není nutné provádět vyluhování monolitických 
vzorků tohoto materiálu, tzn., že materiál je 
vhodný k využití ve zpevněných 
i nezpevněných vrstvách vozovky. 

 V případě, že drcený materiál nevyhoví, pak je 
nutné přistoupit k vyluhování monolitických 
vzorků. 

 Pokud zkoušky monolitů vyhoví, ve všech 
případech, jsou materiály vhodné pro využití ve 
zpevněných vrstvách vozovek. 

 V případě, že nevyhoví zkoušky monolitů 
pouze pro nejnepříznivější případ, není 
testovaný materiál vhodný k použití v oblastech 
s ochranou vod. 

 Pokud nevyhoví obě zkoušky monolitů, není 
testovaný materiál vhodný k použití při stavbě, 
opravách, nebo rekonstrukcích dopravních 
staveb. 

Využití škváry ze spalování tuhého komunálního 

odpadu 

Mineralogické složení bez uvedených procent je 
uvedeno dálo a to z důvodu, že se spalovna od 
spalovny liší, současně závisí i na další úpravě 
spalovenské strusky. Vápník lze očekávat zejména v 
podobě kalcitu nebo anhydrit, díky čemuž – při 
jejich dostatečné přítomnosti, a pokud nedošlo k 
celkovému zhydratování při procesu zrání – mohou 
mít škváry potenciálně jistou aktivitu, která je z 
pohledu nestmelených i stmelených aplikací jistě 
zajímavým přínosem, pokud se takový proces dá 
udržet v řiditelných mezích a nedostane se do 
úrovně v časem nepředvídatelné chemické reakce. 
Na straně druhé přímo CaO by nemělo být ve škváře 
přítomno, neboť tento odpadní produkt je ve většině 
spaloven v Evropě odveden přes mokrý 
odstruskovávač, kde dojde k reakci CaO s vodou na 
hydroxid vápenatý a ten je následně při zrání strusky 
kalcinován. Uvedený proces mokré vypírky je 
preferován z důvodu jeho větší ekonomické i 
technické jednoduchosti. 

Tab. 2: Mineralogické složení spalovenské strusky 

Minerální fáze Chemické označení Vyzrálá spalovenská struska 

křemen SiO2 a,c,d,e,f 

cristobalit SiO2 a,g 

gehlenit Ca2Al2SiO7 a,e,f,g 

akermanit Ca2MgSi2O7 a,e 

živce (K,Ca,Na)(Al,Si)4O8 g 

plagioklas NaAlSi3O8-CaAl2Si2O8 e 

pyroxen Ca(Mg,Fe)Si2O6 g 

Wollastonit CaSiO3 f,g 

volné vápno CaO  

portlandit Ca(OH)2  

magnetit Fe3O4 a,e,f,g 

hematit Fe2O3 d,f,g 

wüstit FeO f,g 

kalcit CaCO3 a,c,d,e,f,g 

goethit FeO(OH) d 

korund Al2O3 e 

gibbsit Al(OH)3 d 

anhydrit CaSO4 d,g 

sádrovec CaSO4 2H2O a,g 

hydrokalcit Ca2Al(OH)6Cl1-x(OH)x 3H2O e 

Friedelova sůl Ca2Al(OH)6Cl 2H2O  

ettringit Ca6Al2(SO4)3 (OH)1226H2O a,c,d,e  
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Tab. 3: Výsledky vyluhovací zkoušky - spalovenská 
struska, vzorek Dánsko „BAA“ (testováno na AV ČR) 

Sledovaný prvek / 

sloučeniny 

Koncentrace ve výluhu dle 

CSN EN 12457-4 (mg/l) 
Vyluhované množství (mg/kg) 

Chloridy 256,5 2565 

Sírany 267,3 2672,5 

As 0,005 0,05 

Ba 0,0774 0,7735 

Cd 0,0004 0,004 

Cr 0,0092 0,09175 

Cu 0,1245 1,245 

Na 177,8 1777,5 

Ni 0,002 0,02 

Pb 0,005 0,05 

Se 0,01 0,1 

Zn 0,0153 0,15275 

 
 

S ohledem ke skutečnosti, že spalovenská struska 
vzniká jako odpad energetického využití 
komunálního odpadu, jehož složení je velmi 
rozmanité, je jedním z klíčových aspektů pro 
jakékoli další uplatnění tohoto materiálu prověření 
potenciálu jeho environmentálního rizika. Surová 
(nevyzrálá) spalovenská struska produkovaná v ČR s 
výjimkou Cu přitom dle dosavadních poznatků plní 
výluhové podmínky dle TP 92, měď má stanovený 
normový limit 1 mg/l, přičemž vyluhovatelnost bez 
zrání a úprav je cca 1,5-2 mg/l. Jednou z představ, 
které se momentálně v ČR rozvíjejí, je 
implementovat kromě vlastních postupů a poznatků 
vývoje i dánský model kontroly, kdy je výluhem 
testováno každých 5 tis. tun vyprodukované škváry, 
a bez splnění mezních požadavků na výluh nelze 
spalovenskou strusku dále využít, zejména tedy pro 
účely její aplikace v dopravním stavitelství. 

Na základě provedeného posouzení pro 
uplatnitelnost spalovenské strusky jako náhrady 
zeminy např. pro násypová tělesa byly souběžně 
provedeny laboratorní návrhy využití materiálu v 
hydraulicky stmelené směsi typu KSC. Pro tento 
účel byly navrženy tři varianty směsi s identickým 
množství přidávané záměsové vody na úrovni 17 %-
hm. a tři varianty hydraulického pojiva v relativně 
malém množství 3,0 %-hm. Jako pojivo bylo v 
případě varianta A použito vápno, u varianty B se 
jednalo o cement CEM II 32,5 a v třetím případě 
(varianta C) bylo použito aktivované pojivo na bázi 
fluidního popílku Dastit®/S3:1. Zde se jednalo o 
speciálně připravenou variantu popílkového pojiv, 
které bylo mícháno s cementem v poměru 3:1. 

Z dosavadních výsledků provedených zkoušek u 
směsi typu KSC, lze konstatovat, že pevnosti v 
prostém tlaku po 28 dnech stanovené dle ČSN EN 
13 286-40 dosahují u varianty A hodnoty1,74 MPa, 
u varianty B hodnoty 2,07 MPa a u varianty C 
hodnoty 2,09 MPa. Tyto hodnoty celkově jsou 
poměrně nízké, což je dáno zvoleným množství 
hydraulického pojiva. Pro všechny tři varianty byla 
současně provedena zkouška zmrazování s volbou 
13 zmrazovacích cyklů, což se ukázalo být jako 

přísné kritérium a v případě pojiva na bázi fluidního 
popílku vedlo k rozpadu zkušebních těles cca po 8-9  
zmrazovacích cyklech. Výsledek varianty A je 
pokles pevnosti na hodnotu 1,51 MPa, což odpovídá 
přibližně 13% ztrátě pevnostní charakteristiky. Pro 
variantu B byl zjištěn pokles pevnosti po 
zmrazovacích cyklech na hodnotu 1,86 MPa (pokles 
o 10 % oproti 28 denní pevnosti v tlaku). 

Tab. 4: Zrnitostní složení vzorků spalovenské strusky BAA 

Síto 
(mm) 

Zrnitostní rozbor ČVUT Požadavky dle ČSN EN 13 285 

Propady (%-hm.) 
zrnitost GE 

(potenciálně ŠDA 0/32) 
zrnitost GN 

(potenciálně ŠDB 0/32) 

45 100 100 100 
31,5 96,9 85-100 80-100 
22,4 88,5   
16 77,8 50-90  

11,2 64,3   
8 56,1 30-75  

5,6 43,6   
4 35,4 15-60  
2 22,8   
1 13,7 0-35  

0,5 7,7   
0,25 3,9   

0,125 1,7   
0,063 0,5 2-9 0-12 

 
 

 
Obr. 1: Proctorova zkouška spalovenské strusky BAA 

 

Závěr 

Byla zpracována metodika „Environmentální 
požadavky pro využití recyklovaných asfaltových 
směsí v silničním stavitelství“, která na základě 
vyluhovacích zkoušek hodnotí tyto materiály z úhlu 
pohledu jejich maximálního možného využití 
v rámci silničního stavitelství, při respektování 
požadavků na ochranu životního prostředí. 

Z dosavadních výsledků plyne, že zde potenciál pro 
využití spalovenské strusky v konstrukci vozovky, 
resp. pozemní komunikace (budeme-li uvažovat i 
zemní těleso, včetně aktivní zóny) existuje. Jistě 
tento materiál nebude vhodný pro pozemní 
komunikace vyšších kategorií nebo ty, kde 
očekáváme velká dopravní zatížení. V případech, 
kde ale bude možné aplikovat například v 
nestmelených podkladních vrstvách ŠDB, bude 
takový materiál uplatnitelný. Obdobně jistý 
potenciál lze očekávat i u stmelených směsí, kde 
nicméně je nezbytné provést řadu opakovaných 
ověření a to včetně vyšších podílů použitého pojiva. 
Neméně důležité bude věnovat pozornost 
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vlastnostem a potenciálu, který bude mít 
spalovenská struska získaná ze spaloven v ČR a to 
jak před efektivními procesy odkovení, tak i po nich 
s proběhnutým procesem zrání. 

Z dosavadních poznatků se zatím nepotvrdilo 
zvýšené environmentální riziko a hodnoty 
vyluhování nebezpečných látek či prvků v míře 
přesahující limity platné v ČR se nepotvrdily. 
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