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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 tunelů 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.

Oproti předchozímu roku, kdy se činnost v rámci
balíčku 4.8. zaměřovala spíše na vlastní volbu
technologií AB krytů vozovek v tunelových
objektech, tak v tomto roce se výzkumná činnost
soustřeďovala na problematiku požární odolnosti
asfaltových materiálů, neboť právě tato vlastnost je z
hlediska bezpečnosti provozu zásadní.

Oblast použití
Oblast použití je jednoznačně směřována do
projekce silničních a dálničních tunelů, kdy na
základě výzkumu  je 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
laboratorních testů hořlavosti asfaltových směsí, a to
konkrétně u 3 standardně používaných typů mimo
tunelové objekty. Zároveň výsledky těchto testů
preferují určité typy asfaltových směsí, které se
svými parametry jeví jako vhodné z hlediska

hořlavosti k použití v dálničních a silničních
tunelech. Testy hořlavosti jsou nákladné a náročné
na specializované vybavení laboratoří. Autor proto
vycházel z již provedených testů v zahraničí i v ČR,
kde se problematice věnuje grant TA 040316042
(KBK Fire, VUT Brno).

Výsledky

V roce 2019 byla v rámci řešení tématu 4.8 Vývoj
materiálů a technologií pro vozovky v tunelech
provedena práce zaměřená na:
• zdroje hoření v silničních tunelech;
• klasifikace jednotlivých druhů asfaltových
směsí podle evropské normy ČSN EN 13501-1
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí
staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek
reakce na oheň;
• výsledky provedených tesů hořlavosti
různých typů asfaltových směsí;
• doporučení typu asfaltové směsi pro
pokládku a její využívání právě z hlediska odolnosti
vůči účinkům požáru;
• problematiku drenáží a nových trendů řešení
drenáží.

Organizace PIARC (World Road Assosiacion) v
roce 1999 publikovala zprávu s názvem „Fire and
Smoke Control in Road Tunnels“, která se týkala
požární bezpečnosti v tunelech. Tato zpráva
srovnávala 2 povrchy vozovek v tunelech –
asfaltový a cementobetonový kryt. Výsledkem
dokumentu bylo, že „vozovka zhotovená z
asfaltového betonu nemá významný negativní dopad
na požár a může být v tunelech použita“.

Norma ČSN EN 13501-1 definuje celkem 7
klasifikací (A-F) od materiálů odolávajících
vzplanutí (nehořlavé) až po materiály silně hořlavé.
Provedené testy v ČR v letech 2014–2017 byly
zaměřeny na následující podtypy:

• zkouška hoření automobilu při rychlostech
proudění vzduchu (2,5 m/s, 1,5 m/s a 0 m/s)



Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2019

provedená ve zkušebním tunelu při zjišťování
teplotního pole v okolí;

• zkouška požární odolnosti pomocí
zkušebního zařízení.

Druhý zmíněný typ zkoušky byl proveden podle
nařízení normy EN ISO 9239-1. Byly vyrobeny
malé zkušební desky o rozměrech 300 mm × 500
mm × 90 mm, které se skládaly ze dvou asfaltových
vrstev – obrusné a ložní. Obrusná vrstva vzorků byla
tvořena ze tří druhů běžně používaných a výše
uvedených směsí: ACO 11 + (v tloušťce 40 mm),
asfaltový SMA 11 (v tloušťce 40 mm) a PA 8 (v
tloušťce 30 mm) – zrnitost 8 mm. Ložní vrstva desek
byla tvořena směsí asfaltového betonu pro ložní
vrstvy ACL 16 + (v tloušťce 50 mm, resp. 60 mm)
a vystaveny dle požadavků normy až na hodnotu
tepelného toku 11 kW/m2.

Působící tepelný zdroj vyvolával teplotu
850 °C–900 °C po dobu 20 minut. Po sérii prvotních
testů byla doba vystavení účinkům vysokých teplot
prodloužena na 30 minut. Po ukončení zkoušky
následoval test měknutí povrchu, který má za úkol
zjistit chování povrchu asfaltové směsi na případné
boření vozidel HZS. Tato zkouška je prováděna
pomocí statického zatěžování povrchu ručním
hydraulickým válem na tlačnou desku o rozměrech
100 mm x 100 mm x 25 mm s tlakovou silou 20 kN
a dotykovým tlakem 2 MPa.

Z provedených zkoušek vyplynulo, že nejlepší
odolnost na vliv požáru měl vzorek ze směsi typu
asfaltový koberec drenážní PA 8. Z hlediska
odolnosti proti měknutí má negativní vliv nízká
mezerovitost, dále asfaltový koberec mastixový
SMA 11 při testu odolnosti popraskal.
Po provedených testech následovaly další zkoušky,
a to již na vybraném typu asfaltové směsi. Testy
byly zaměřeny kromě požárních na:

• odolnost vůči účinkům vody;

• odolnost vůči ztrátě částic.

Z hlediska požárního byly opakovány testy požární
odolnosti na velkých zkušebních deskách při
tloušťce vzorku skládajícího se z obrusné vrstvy PA
8 v tl. 30 mm a ložní vrstvy ACO 11+ v tl. 30 mm

Působící tepelný zdroj vyvolával teplotu
850 °C na povrchu po dobu 30 minut. Povrch začal
hořet mírným plamenem až po 12 minutách testu. Po
zkoušce odolnosti nedošlo k zatlačení vrstvy.

Poslední zkouškou byl test požáru rozlité hořlavé
kapaliny na povrchu. V tomto případě byly použity 2
směsi na velkých zkušebních deskách o rozměrech
90 cm x 140 cm: ACO 11+ (obrusná vrstva) spolu

s ACL 16 + (ložní vrstva) a PA 8 (obrusná vrstva)
spolu s ACL 16 + (ložní vrstva).

V případě obrusné vrstvy z ACO 11+ došlo
k vytvoření velkého množství kouře a naměřená
teplota 20 cm nad povrchem byla 240 °C, zatímco
u PA 8 byla teplota za stejných podmínek poloviční
– 120 °C.

Závěry z provedených testů v ČR a zahraničí (spolu
s testy CB krytu) jsou následující:

• všechny vzorky klasifikovány dle ČSN EN
13501-1 Bfl-s1 – velmi malý (omezený) podíl na
tvorbě hoření, požáru a velmi omezená schopnost
vzplanutí při t = 500 °C po delším působení vnějšího
tepelného toku po dobu 20–30 minut;

• při t = 400 °C dochází u cementového krytu
ke vzniku vážných trhlin, poté k roztrhnutí vzorku
na malé kusy;

• žádný z produktů hoření nebyl toxický;

• asfaltový koberec drenážní PA 8
modifikovaný pryžovým granulátem (CRmB) se
z hlediska požární odolnosti jeví velmi přijatelně.

Závěr
Práce v rámci balíčku WP 4 aktivita 4.8. probíhala
standardním způsobem.

Rešeršní činností i činností ve spolupráci s experty v
oblasti technologie asfaltových krytů je vytvořena
studie (Zpráva Vozovky v tunelech Identifikační
číslo výsledku: TE01020168V092), která
doporučuje konkrétní typy asfaltových směsí tak,
aby splňovaly vysoké nároky na jejich použití
v tunelových stavbách, a to z hlediska: technologie
pokládky, emisní zátěže, údržby, snižování
protismykových vlastností, barvy (zesvětlování)
a v neposlední řadě odolnosti vůči požáru. Kromě
zaměření se na pokládky asfaltových směsí je dále
práce zaměřena na možnosti náhrady původních CB
krytů ve starších tunelech asfaltovými vrstvami.

Dílčí závěr testů odolnosti proti požáru: při použití
vhodných asfaltových směsí není jejich hořlavost
zásadním determinantem proti jejich aplikaci v
delších tunelech - nad délku 1 km.


