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Souhrn
V letech 2016 až 2019 bylo v rámci programu Nové
technologie, který vypisoval Státní fond dopravní
infrastruktury, nebo jako samostatné aktivity
spolupráce stavebních společností a technických
univerzit 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 maximalizaci využití asfaltového R-
materiálu, na nová řešení pro recyklace za studena
na místě, na vozovky s prodlouženou životností
a v neposlední řadě na studené asfaltové směsi. 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 dále také zajištění kvality
výroby a konečného produktu tj. konstrukční vrstvy
při použití různých typů omlazení zestárlého pojiva
v R-materiálu. Zde se sledovala i řešení zaměřená na
různé typy pojiv (včetně upravených
modifikovaných asfaltových pojiv). Ve dvou
případech pak byla sledována možnost uplatnění
krytového souvrství s potenciálně delší životností:
využití konceptu směsi SMA L v jednom případě
a sledování chování vozovky, kde se v podkladní
vrstvě uplatnila směs typu RBL, v případě druhém.
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. Samostatným případem bylo
využití emulzních asfaltových směsí, které se
provádějí za studena a umožňují využívat vyšší
podíly R-materiálu též. Obdobně samostatným
řešením byla snaha o ověření možnosti substituovat

cement alternativním hydraulickým pojivem, pro
jehož výrobu se využil fluidní popílek.

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

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) do běžné výroby.
Z obou fází ověřování vlastností v laboratorních
podmínkách a chování konstrukce vozovky
v reálných podmínkách 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. Současně monitorovací zprávy slouží jako
doklad pro Státní fond dopravní infrastruktury, který
po jistou dobu financoval tyto ověřovací úseky, resp.
jejich realizaci, a má tudíž zájem o zpětné
informace, jak efektivní daná ověření byla.

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 nebo obecně nových
kompozitních směsí využitelných v silničním
stavitelství.

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

Metodika a postup řešení
Pro každý pokusný úsek byly ve spolupráci se
zhotovitelem provedeny návrhy asfaltových či
recyklovaných 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.

U každého úseku byl vždy proveden monitoring
s vizuálním posouzením stavu. V některých
případech byla stanovena únosnost metodou FWD.
Současně v některých případech byly měřeny příčné
a podélné nerovnosti.

Na vzorcích, které byly odebrány ze stavby, byly
stanoveny volumetrické vlastnosti, mechanicko-
fyzikální vlastnosti a provedeny vybrané funkční
zkoušky.

Výsledky
V rámci monitoringu bylo sledováno 10 pokusných
úseků s následujícím zadáním:

A) 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.
Výsledky provedeného monitoringu jsou uvedeny v
[1]. Monitoring s osobní pochůzkou proběhl
27.12.2019, a to v obou směrech. V rámci podúseku
I nebyly na vozovce detekovány žádné zásadní vady
v konstrukci či poruchy, které by ohrožovaly
bezpečnost a komfort provozu. Na několika místech
(minimálně 6-8) se vyskytují lokální místa, kde na
povrchu jsou zjevné vlhké mapy. Tato skutečnost
může indikovat horší míru zhutnění v průběhu
pokládky asfaltové vrstvy. V budoucnosti tyto
oblasti představují potenciální místa pro vznik
prvotních poruch typu iniciace trhlin, ztráta
asfaltového tmelu nebo vznik výtluků.

B) II/201 Hodyně – křižovatka s III/20129,
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.
Pokusný úsek byl realizován v roce 2017.
Komplexní hodnocení stavu pokusného úseku bylo
provedeno ve třetím čtvrtletí roku 2019. Byla na
něm provedena pochůzka s pasportizací a
vyhodnocením poruch, měření podélných
nerovností, měření příčných nerovností a měření
únosnosti zařízením FWD. Podrobněji jsou výsledky
prezentovány v [2]. Ze závěrů plyne:
 Sledovaný úsek je v perfektním stavu a objevují

se na něm poruchy zcela ojediněle.
 Podélné a příčné nerovnosti všech podúseků

vyhovují požadavkům normy a TP. V tomto roce
hodnocení nelze stanovit pořadí účinnosti vláken
a vyztužení v asfaltové směsi.

 Z výsledků prvního měření únosnosti zařízením
FWD se pozitivně jeví zkušební sekce, kde byla
zabudována vlákna FORTA FI (5) a Bitustring
(2).

 Tato zpráva bude dodatečně doplněna o výsledky
zpětně stanovených modulů pružnosti asfaltové
ložní vrstvy, tj. vrstvy, kde byla použita rozdílná
rozptýlená výztuž v asfaltové směsi. Pro toto
stanovení bude nutné použít výpočetní model pro
pět vrstev, např. model Alize. Není však možné
zajistit, že tento pětivrstevnatý model zajistí
dostatečnou interpretovatelnost výsledků.

 V budoucnu doporučujeme provést pasportizaci
poruch povrchu pokusného úseku, měření
příčných nerovností, měření podélných
nerovností, měření zařízením FWD.

C) 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. Zkušební úsek je v perfektním stavu a
podrobné zhodnocení monitoringu je uvedeno v [3].

V případě tohoto úseku lze konstatovat, že
konstrukční krytové souvrství (s využitím R-
materiálu v asfaltové směsi SMA L a u obou typů
tenkých obrusných vrstev) nevykazuje 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.

D)  III/44441 Hraničné Petrovice – Moravský
Beroun, uplatnění emulzní asfaltové směsi s 0 % a
3% % R-materiálu v ložní a obrusné vrstvě jako
náhrada standardního asfaltového betonu.
V některých případech byla emulzní asfaltová směs
překryta vhodným typem jednovrstvého nátěru.
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Na pokusném úseku I, který byl realizován v roce
2014, bylo ve třetím čtvrtletí roku 2019 provedeno
hodnocení stavu pokusného úseku. Byla na něm
provedena pochůzka s pasportizací a vyhodnocením
poruch, včetně měření podélných nerovností.
Podrobné výsledky jsou uvedeny v [4] a ze závěrů
vyplývá:

 Sledovaný úsek je z hlediska únosnosti
v perfektním stavu. Kombinace technologie
recyklace za studena na místě společně
s asfaltovými směsmi obalovanými za studena
tvoří únosnou skladbu konstrukce vozovky.

 Podélné nerovnosti jednotlivých podúseků
vyhovují požadavkům normy a TP s výjimkou
podúseků, u kterých je obrusná vrstva zhotovena
ze směsi typu EAC 11. Příčinou nerovností je
segregace směsí, která byla způsobena
technologickou nekázní pokládky směsi.

 Poruchy na podúsecích s nátěrovou technologií
s asfaltovým pojivem resp. asfaltovou emulzí
jsou způsobeny technologickými nedostatky při
realizaci nátěrů. Asfaltové směsi typu EAC 16
nemají vliv na vznik těchto poruch.

E) II/118 Nouzov – Hřebenka, což představuje
zkušební úsek, v rámci kterého byla testována
substituce cementového pojiva v technologii
recyklace za studena na místě. Na pokusném úseku
se objevuje naprosto minimální počet poruch resp.
nedostatků. V zásadě jedinou zjištěnou poruchou je
výskyt menšího počtu kaveren v obrusné vrstvě
vozovky, které lze omezit na podúseky 2 a 3. Z
hlediska výskytu deformací, které by mohly
indikovat zhoršenou únosnost, nebyla registrována
žádná porucha. Z hlediska vzniku a šíření reflexních
trhlin, které by byly indikací smršťování v podkladní
vrstvě, nebyla indikována žádná porucha. V souladu
s TP 87 lze klasifikovat zatřídění rozsahu skupin
poruch vozovek v závislosti na návrhové úrovni
porušení (D1) do skupiny 1, což odpovídá stavu pro
novou vozovku. Další informace jsou uvedeny v [5].

F) II/204 Kaznějov – Mrtník, pokusný úsek pro
porovnání různých variant využití vyššího podílu R-
materiálu v asfaltové směsi typu asfaltový beton.
Dotčený zkušební úsek se nachází v extravilánu
mezi předmětnými obcemi a to v Plzeňském kraji.
Tabulka 1: Složení směsí a uplatněné varianty pro dílčí
podúseky

Obrázek 1: Umístění zkušebního úseku Kaznějov - Mrtník

U tohoto úseku bylo provedeno několik kampaní
monitoringu s různým rozsahem vizuálního
posouzení a dále několik laboratorních zkoušek
s ohledem ke skutečnosti, že se jednalo o jeden
z prvních zkušebních úseků v ČR, kde se využily
rejuvenátory. Během počátečního sledovaného
období 24 měsíců bylo zjištěno, že k výrazným
změnám v chování pojiv dochází i po pokládce
asfaltových směsí. Toto tvrzení je možné podpořit
výsledky jak empirických, tak i funkčních zkoušek.
Přestože se téměř vždy vyskytla pojiva, která se
chovala odlišně od hlavních trendů. Zjednodušeně
lze říci, že charakteristiky jednotlivých pojiv jsou i
nadále ovlivňovány pravděpodobně přítomností
oživovacích a modifikačních přísad. Dále bylo
prokázáno, že prvotní efekt změkčení se postupně
ztrácí. To je vidět zejména u dat získaných z měření
po 12 měsících. Míra rychlosti ztráty tohoto efektu
nebyla korelována s množstvím přítomného R-
materiálu. V období mezi 12. a 24. měsícem dále
docházelo ke změně vlastností. Změna vlastností
v tomto období má ve většině případů podobný
trend, jaký se odehrál v období mezi 6. a 12.
měsícem. Další výsledky jsou uvedeny ve zprávě
[6].

Obrázek 2: Umístění zkušebního úseku Potštát - Olšovec

G) II/440 Potštát – Olšovec, pokusný úsek
zaměřený na sledování asfaltové směsi s vysokým
podílem R-materiálu a s uplatněním přísady pro
oživení a zlepšení vybraných parametrů asfaltové
směsi (Prephalt FBK). Pokus byl proveden se
směsmi ACO a ACL pro obrusnou a ložní vrstvu,
kde se aplikovalo shodně 50 % R-materiálu. Jako
pojivo bylo využito díky vyšší nadmořské výšce
pojivo 70/100 a monitoring je prováděn kontinuálně
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poslední přibližně 2 roky. Součástí toho je odběr
vývrtů z monitorované pozemní komunikace a
sledování vliv rejuvenátoru v čase. Podrobnější
výsledky jsou uvedeny v [6].

Zpráva [6] dále shrnuje i monitorované úseky, kde
asfaltové směsi s R-materiálem byly míseny
s modifikovaným pojivem PMB 45/80 RC. Jednalo
se o úseky realizované v obcích Domašov a Lednice.

Obrázek 3: Silnice II/602, průtah obcí Domašov, stav po
4 letech

Obrázek 4: Místní komunikace v průtahu obcí Lednice,
stav po 4 letech

H) průtah obcí Líně na silnic I/26, kde byla
aplikována v podkladní vrstvě asfaltová směs ACP
RBL, jejímž účelem má být především prodloužení
únavové životnosti vozovky.

V roce 2019 byla stavba kontrolována začátkem
července po období velkých veder v červnu 2019.
Teploty vzduchu dosáhly v červnu dvakrát 37 °C.
V červenci byly v období 7 dnů po sobě od 21.7. do
27.7. maximální teploty 27-36 °C s průměrem
rovněž 32 °C. Na vozovce nebyly pozorovány žádné
deformace. Poté byla stavba kontrolována ještě
v srpnu při nižší teplotě, ale krátce po ukončení
silného deště. Na vozovce nebyly pozorovány žádné
kaluže, které by dokládaly nerovnosti povrchu
vozovky vlivem trvalých deformací od dopravy. Pro
celkový přehled o teplotách v letním období je
uveden na obrázku 5 graf převzatý od Českého
hydrometeorologického ústavu http://portal.chmi.cz/.

Velmi dobrý stav povrchu vozovky po 3 letech
provozu byl potvrzen měřeními provedenými firmou
Viakontrol. Výsledky jsou uvedeny v samostatné
příloze ke zprávě [7]. Hodnoty mezinárodního
indexu nerovností IRI a hloubky koleje

vyhodnocené v úsecích po 20 metrech byly vždy
v klasifikačním stupni 1 (tj. nejlepším).

Obrázek 5:  Teploty v lokalitě Líně v létě 2019

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 2-3 letech bude nutné
každoročně vizuálně vyhodnocovat stav povrchu
vozovky a provádět pasportizaci případných poruch.
V delším časovém horizontu tj. cca okolo 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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