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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. 

V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány dostupné informace o možnostech využití 

asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací. V rámci jednotlivých kapitol se 

práce zabývá popisem recyklovaných materiálů, výrobou těchto materiálů a možnostmi využití 

těchto materiálů do konstrukčních vrstev vozovek. V dalších kapitolách je věnována pozornost 

také problematickým vlastnostem recyklátů a zahraničním zkušenostem s jejich využitím. 

V praktické části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových 

recyklátů a jejich směsí stmelených cementem se zaměřením na stmelené podkladní vrstvy 

vozovek. Hlavním cílem bylo ověřit použitelnost těchto materiálů do stmelených podkladních 

vrstev a také porovnat, jak se budou lišit jednotlivé vlastnosti směsí s různým zastoupením 

jednotlivých složek a různým dávkováním cementu. Následně byly vybrány dvě nejlepší směsi, 

u kterých byl experimentálně stanoven modul pružnosti pro možnost nahrazení současně 

používaných podkladních vrstev a bylo provedeno ekonomické zhodnocení tohoto návrhu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Stavební a demoliční odpad, recyklace, recyklovaný stavební materiál, recyklát 

z betonu, recyklát asfaltový, stmelené podkladní vrstvy vozovek, Proctorova zkouška, pevnost 

v příčném tahu, pevnost v tlaku, triaxiální zkouška.  

ABSTRACT  
This diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The is a review 

om the topic of recycled asphalt pavement and recycled concrete and their possible use in 

road construction in the theoretical part. The individual chapters deal with describing these 

materials, their production, and their use in construction layers of pavements. In the next 

chapters the attention is also paid to their problematic features and foreign experience using 

these materials in pavements. In the practical part, laboratory samples of recycled asphalt 

pavement and recycled concrete and their mixtures with cement are tested. The main purpose 

is to verify the applications of these mixtures of recycled asphalt pavement and recycled 

concrete in the bonded base layers of the pavement. Another purpose is to compare how these 

mixtures individual properties with different proportions of both components and different 

amounts of cement will be different. In the end, the two mixtures with the best properties was 

selected and the modulus of elasticity was experimentally determined for the possibility of 

replacing the currently used base layers and the economic evaluation of this design was made.  
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

V současné době, kdy je kladen stále větší důraz na ekologii a udržitelný rozvoj, je 

nutné myslet na šetrný přístup k životnímu prostředí ve všech společenských odvětvích a 

hledat tak nové cesty k efektivnějšímu využívání přírodních zdrojů, které máme k dispozici. 

V poslední době si společnost začíná čím dál více uvědomovat, že přírodní zdroje nejsou 

bezedné a je nutné se zaměřit na jejich opětovné využití. Využívání druhotných materiálů je 

bezesporu znakem civilizovaných zemí, protože ukazuje jejich vyspělost v oblasti řešení 

odpadového hospodářství. Jednou z možných variant, jak efektivněji využívat přírodní zdroje, 

je opětovné využití stavebních a demoličních odpadů. Produkce těchto odpadů dnes dosahuje 

téměř 50 % celkové produkce odpadů a jedná se tedy o významnou složku odpadních 

materiálů. Možnost pro jejich opětovné využití nabízí tzv. recyklace stavebních a demoličních 

materiálů, kdy při správném postupu a nakládání s těmito materiály vznikne plnohodnotný 

stavební materiál. Takto získaný materiál pak může najít své využití v mnoha stavebních 

odvětvích. Jednou z možností je využití recyklovaného materiálu do konstrukčních vrstev 

pozemních komunikací, a právě tímto tématem se tato práce zabývá. Samotná práce je 

rozdělena na dvě části, na teoretickou a praktickou. [1][2]  

Cílem teoretické části je rešeršní formou zpracovat dostupné informace na téma 

využití recyklátů do pozemních komunikací. Postupně zde budou popsány základní informace 

o stavebních a demoličních odpadech (SDO), výroba recyklátů ze SDO, popis konstrukce 

pozemních komunikací a využití recyklátů do jednotlivých konstrukčních vrstev. Největší 

pozornost bude věnována asfaltovému a betonovému recyklátu, které budou následně 

zkoušeny v praktické části této práce. Dále bude pozornost věnována problematickým 

vlastnostem recyklátů, ekonomickému porovnání recyklátů a zahraničním zkušenostem 

s využitím recyklátů do konstrukce vozovek.  

Cílem praktické části je zkoušení asfaltového recyklátu (Ra) a betonového recyklátu 

(Rc) a jejich směsí stmelených cementem za účelem ověření možnosti jejich využití do 

stmelených podkladních vrstev. Dalším cílem pak bude porovnat vlastnosti jednotlivých 

zkoušených směsí a vybrat nejlepší směsi, které by pak mohly nahradit současně používané 

materiály do podkladních vrstev vozovky. K tomuto účelu bude experimentálně stanoven 

modul pružnosti nejlepší směsi a bude provedeno také ekonomické zhodnocení možnosti 

nahrazení současných materiálů novou směsí.   
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Pro tyto účely budou provedeny na obou recyklátech a jejich směsích zkoušky 

stanovení zrnitosti dle ČSN EN 933-11. Následně budou vytvořeny tři směsi s různým 

zastoupením obou recyklátů a budou označeny: 

 Rc   (betonový recyklát 100 %) 

 Rc : Ra = 70 : 30 (betonový recyklát 70 %, asfaltový recyklát 30 %) 

 Rc : Ra = 50 : 50 (betonový recyklát 50 %, asfaltový recyklát 50 %) 

Do každé z těchto směsí pak bude přidáno pojivo v podobě cementu 32,5 a to 

v množství 3 %, 5 % a 7 %. Výsledkem tedy bude 9 směsí s různým zastoupením Rc, Ra a 

cementu. Výsledné směsi budou označeny: 

 Rc + 3 % Cem. 

 Rc + 5 % Cem. 

 Rc + 7 % Cem. 

 Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

 Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

 Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

 Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

 Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 

 Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem.  

Na těchto směsích pak budou provedeny zkoušky stanovení objemové hmotnosti a 

vlhkosti dle ČSN EN 13286-2 (Proctorova zkouška modifikovaná), stanovení pevnosti v příčném 

tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 13286-42 a stanovení pevnosti v tlaku 

směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 13286-41. Následně bude experimentálně 

zjištěn modul pružnosti Er nejlepších směsí pomocí triaxiální zkoušky.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Stavební a demoliční odpad 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, recyklace o opětovné využívání odpadních materiálů je 

jedním z často diskutovaných témat dnešní doby. Produkce odpadů všeho druhu se každý rok 

zvyšuje a je nutné této problematice věnovat stále větší pozornost. Velkou část 

vyprodukovaných odpadů tvoří stavební a demoliční odpad (SDO). Jedná se téměř o polovinu 

celkové produkce odpadů na území České republiky. Dle Metodického návodu odboru 

Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů je SDO 

odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb a 

odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů.  Je důležité si uvědomit, že 

SDO není pouze velkým podílem v objemech odpadů, ale zároveň i významným zdrojem 

druhotných surovin, což potvrzuje fakt, že z ekonomického hlediska se může jednat o velmi 

výhodnou alternativu za běžné materiály. [1][3] Na grafu 1 můžeme vidět produkci 

podnikových odpadů v roce 2018. 

Graf 1: Produkce podnikových odpadů podle odvětví činnosti původce odpadu v roce 2018 [4] 

 

 Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 210 uvádí, že SDO je dle vyhlášky č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

ve znění vyhlášky č. 61/2010 Sb., § 2, písmeno a) inertní odpad, který nemá nebezpečné 

vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným 

fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Pro následné využití tohoto materiálu je 

nutná recyklace. Recyklací SDO vznikne recyklovaný stavební materiál – recyklát (RSM). Jedná 
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se o materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě SDO, kategorie ostatní odpad a odpadů 

podobných SDO, spočívající ve změně zrnitosti, a jeho roztřídění na velikostní frakce 

v zařízeních k tomu určených. [5] 

Pro možné využití SDO je důležité, aby nakládání s těmito surovinami bylo upřesněno 

specifickými pravidly. Nakládání s SDO se nedotýká pouze životního prostředí (snížení 

produkce odpadů, omezení objemu vytěžených primárních surovin), ale má poměrně zásadní 

vliv i na produktivitu a náklady na stavební výrobu. Je zřejmé, že produkce SDO i jejich recyklace 

je úzce spjata s produkcí stavební výroby. Vzhledem k tomu, že v posledních letech dochází 

k nárustů stavební výroby, musí logicky dojít i k nárůstu produkce SDO. [1][6] Na grafu 2 

můžeme vidět produkci různých odpadů v letech 2004 - 2018. 

Graf 2: Vývoj produkce odpadů v letech 2004-2018 [4] 

 

SDO jsou bezpochyby jedním z největších materiálových proudů v ČR a je tedy 

přirozené, že takto zásadnímu materiálovému proudu je věnována značná pozornost 

s ohledem na jeho využití v procesu stavební výroby. Podpora recyklace SDO je patrná nejen 

ze strany řady orgánů státní správy v ČR jako jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo 

Ministerstvo životního prostředí, ale také z dokumentů vydaných Evropskou komisí. Využívání 

těchto dokumentů je v ČR bohužel velmi opomíjeno. Jedná se například o Protokol EU o 

nakládání se stavebními a demoličními odpady (2016) nebo Směrnici pro audit odpadů před 

demolicí a renovací budov. [6] 
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Nekvalifikované nakládání s SDO může vést k mnoha nepříznivým následkům. Můžeme 

zde zmínit například zaplňování prostor skládek, které měly původně sloužit pro nevyužitelné 

odpady, a to především komunální. Dalším problémem při manipulaci s SDO je také jeho 

ukládání přímo na nebezpečné plochy jako jsou bývalé pískovny či různé terénní prohlubně 

pod záminkou rekultivace nebo terénních úprav. Pokud tedy chceme najít uplatnění pro SDO 

v jejich materiálovém využití, musíme najít takové řešení, které je šetrné k životnímu prostředí. 

Postupně bylo prokázáno, že využití RSM má svá specifika, která je nutno při zabudování 

do staveb důsledně respektovat. Přesné dodržení technologického postupu u RSM výrazně 

více ovlivňuje celkový výsledek než při použití přírodního kameniva. Při uplatnění RSM hraje 

velice významnou roli nejen certifikace výsledného produktu, ale také certifikace celého 

systému vedoucího k jeho produkci. To zahrnuje vlastní výrobu, technologické postupy při 

demolicích, dopravě nebo třeba systému personálního zajištění. [1][7]  

Naprosto zásadní vliv pro pevnostní charakteristiky a únosnost RSM je kvalita 

materiálu (zdivo, beton, asfaltová směs, apod), ze kterého byl recyklát vyroben. Velký vliv na 

chování výsledného recyklátu má také jeho „čistota“. Pokud recyklát obsahuje cizorodé 

materiály jako jsou dřevo, plasty, nízkopevnostní beton, cihly nebo ocelová výztuž, jsou jeho 

výsledné vlastnosti degradovány. V současnosti jsou však v ČR dostupné mechanismy, které 

zvládnou do velké míry tyto cizorodé materiály z SDO separovat. [8] 

2.2. Recyklované stavební a demoliční materiály 

Proces, díky kterému je možné opětovné využití SDO, se nazývá recyklace. Úpravou 

SDO vzniká RSM, který řadíme do kategorie ostatní odpad a odpady podobné SDO. Jeho výroba 

spočívá ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu 

určených. [5] 

Produkce SDO je úzce spjata s produkcí stavební výroby a vzhledem k nárůstu stavební 

výroby v posledních letech tak není překvapením, že dochází také nárůstu produkce SDO. To 

má za následek zvýšené požadavky na recyklaci takovýchto materiálů. Samotná recyklace SDO 

se v ČR objevila v širší míře zhruba před 25 lety. Období posledních let bychom mohli, vzhledem 

k příznivému rozvoji recyklace SDO, označit za poměrně optimistické. Na druhou stranu je 

nutno dodat, že velké množství recyklovaných SDO zůstává v recyklačních centrech a je velmi 

obtížné je uplatnit na stavebním trhu. Jedná se především o recykláty z cihelného zdiva a jejich 

směsi. Můžeme najít i případy, kdy neprodané zásoby dosahují takových objemů, že je nutné 

omezit příjem nových stavebních odpadů z prostorových důvodů. K tomu přispívá také 

skutečnost, že situace ve způsobu využívání recyklátů ze SDO zůstává prozatím v ČR 
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neuspokojivá. Dominantní způsoby využití trvale představuje použití formou zásypů různých 

inženýrských sítí nebo využití formou zpevněného provizorního podkladu na různých stavbách. 

Tento způsob využití nazýváme jako down - cycling, tedy formu, při které je výsledný materiál 

použit v dalším cyklu jako materiál s nižšími užitnými vlastnostmi, přestože bylo již několikrát 

prokázáno, že kvalitně recyklované SDO mohou téměř bezproblémově nahradit přírodní 

kamenivo, případně mohou sloužit k výrobě mnoha prefabrikovaných stavebních dílců. Pro 

tento způsob využití je však naprosto zásadní udržet recyklaci SDO na vysoké technické úrovni, 

díky které je zajištěno, že výsledné produkty neobsahují nežádoucí příměsi a mají garantované 

stavebně technické vlastnosti. Mezi ně patří zejména granulometrie a tvar zrn. [6]  

Mezi jednu ze základních podmínek pro dosažení vysoké kvality recyklace SDO patří 

nutnost zabezpečit, aby vstupní produkt recyklace, tedy SDO, byl dostatečně kvalitní. 

Z hlediska využití druhotného materiálu se ukazuje jako nezbytné provádět důsledné třídění již 

při demolici. Tuto formu demolice nazýváme jako tzv. selektivní demolici. Tento způsob 

demolice zajistí, že dojde k částečnému oddělení cizorodých materiálů již při demolici. Na 

základě zahraničních zkušeností je výhoda tohoto způsobu demolice jednoznačně potvrzena. 

[6][9] 

 Pro dosažení takového stavu je však nutnou podmínkou vydání závazného předpisu 

k postupu demoličních prací, při kterých SDO vznikají. K tomu může sloužit např. dokument 

„Pokyny EU k odpadovým auditům před demoličními a renovačními pracemi v budovách“. 

V tomto ohledu je současné znění Stavebního zákona ve věci demoličních prací nevyhovující. 

Další slabinou v tomto ohledu je také fakt, že dosud nebylo dosaženo výraznějšího posunu 

v naplnění vybraných cílů Nařízení vlády 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství pro 

období 2015 až 2024. Jedním z těchto cílů je například opatření uvedené v kapitole 1.3.1.4 

Závazné části: „Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, 

jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, 

pokud je to technicky možné“. Tento cíl je doposud zcela nenaplněn i přes to, že se jedná o 

zcela standardní podmínky pro investory v řadě evropských zemí. Zde je v řadě regionů 

povinnost využívat při stavbách zhruba 10 až 40 % recyklovaných materiálů. [6]   

Pokud tedy chceme zajistit vyšší kvalitu recyklovaných materiálů, a tím větší rozsah 

jejich využití, je nutné dodržet určitá pravidla, která se k tomuto procesu vztahují. Pro získání 

kvalitních recyklátů je nutné dodržet již poměrně známý a dodržovaný technologický postup. 

Ten obsahuje výběr vhodné technologie demolice, drcení získaného materiálu, následného 

třídění a uskladnění získaného materiálu. Na základě zkušeností je prvním krokem kvalitně 
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provedená demolice. Jak již bylo zmíněno, třídění SDO již na stavbě je v mnoha ohledech lepší 

a efektivnější než třídění těchto materiálů až u výrobce druhotných surovin. Takovéto třídění 

je nejen efektivnější, ale vede i ke snížení nákladů na celý proces recyklace. Hlavním důvodem 

je fakt, že oddělení veškerých cizorodých materiálů od minerální sutě je při demolici mnohem 

snazší než oddělení takovýchto materiálů až následně z netříděné stavební sutě, která vznikne 

nešetrnou celkovou demolicí. [9][10] 

Pro třídění SDO během demoličních prací platí, že je důležité a velmi účelné klást důraz 

především na oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných. Dále je třeba 

zajistit oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí, které jsou určeny k recyklaci. Jedná 

se především o oddělení materiálů jako jsou dřevo, plasty, dehtové lepenky, nátěrové hmoty, 

maltoviny, azbesty, sádrokartony, kovy a další. Pro správné oddělení těchto materiálů je nutné 

vytvoření třídícího logistického systému, ve kterém jsou tyto materiály separovány v několika 

kontejnerech. Získané inertní sutě je pak dobré roztřídit na cihelnou suť, betonovou suť, 

asfaltovou suť a výkopovou zeminu. Zásadní vliv na kvalitu produkovaných recyklovaných 

materiálů má samozřejmě především technologie použitá při zpracovaní SDO, ale je nutné 

zmínit také fakt, že nezanedbatelnou roli mají také organizace prací, logistický systém chodu 

recyklačního zařízení, skladové hospodářství nebo třeba volba dopravních cest. [11]  

Ačkoliv jsou požadavky na výrobu recyklovaných materiálů poměrně rozsáhlé, kvalitní 

provedení celého procesu recyklace vede k řadě výhod, které s sebou přináší jejich použití jako 

náhrada za přírodní kamenivo. Využití těchto materiálů může vést k překonání rozporu mezi 

ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí, a tím i zachování udržitelného rozvoje. 

Mezi výše zmíněné výhody pak patří například: [9] 

 Snižování objemů odpadů. [9] 

 Šetření přírodních neobnovitelných zdrojů. [9] 

 Úspora energií jako jsou elektřina, pohonné hmoty nebo topná média. [9] 

 Prevence znečišťování (výfukové plyny, prach). [9] 

 Snižování některých dalších nežádoucích vlivů např. hluk, zatížení 

komunikací, doba výstavby. [9] 

Použití RSM by však nikdy nemělo být na úkor stavebního díla. RSM jsou sice kvalitní 

materiály, které mohou plnohodnotně nahradit materiály standardní, ale pouze při správném 

způsobu použití. Proto je při použití RSM nutné postupovat dle příslušných předpisů. Využívání 

recyklátů se zabývá např. norma ČSN EN 13242+A1, kde jsou určeny vlastnosti kameniva 

získaného zpracováním přírodních, umělých nebo recyklovaných materiálů pro nestmelené 
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směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. 

Pokud tedy recyklované kamenivo splňuje pro daný účel využití stejné parametry jako 

kamenivo přírodní, pak z hlediska kvality mezi nimi není žádný rozdíl. Z technického hlediska 

by tedy využití těchto materiálů nemělo být nic zvláštního. Problém je však nedostatečná 

informovanost o dané problematice. To je v mnoha zemích považováno za hlavní bariéru, která 

brání uplatnění recyklačních technologií. [9] 

2.2.1. Dělení recyklovaných stavebních materiálů 

„Recyklát z betonu – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu a 

betonových výrobků, obsah složky Rc ≥ 90 % hm., obsah (Ru + Rb) ≤ 6 %, maximální obsah 

složky Rg ≤ 1 % hm. Maximální obsah jiných ostatních a plovoucích částic (X+Y+FL) je 3 % hm. 

FL se stanovuje objemově podle ČSN EN 933-11. Pozn. Maximální množství plovoucích částic 

(FL) je 1 %.“ [5] 

„Recyklát z vozovek – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním betonu, 

vrstev stmelených asfaltem nebo hydraulickým pojivem případně nestmelených vrstev a 

hrubozrnných zemin s celkovým obsahem složek Rc + Ra + Ru ≥ 90 % hm. Maximální obsah 

složky Ra je 30 % hm. Maximální obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X + Y + FL) je 5 % 

hm.“ [5] 

„Recyklát ze zdiva – je recyklované kamenivo získané drcením a tříděním pálených a 

nepálených zdících prvků (např. cihly, obkladačky, vápenopískové prvky, pórobetonové 

tvárnice) a betonu s celkovým obsahem složek Rb + Rc + Ru ≥ 90 % hm. Složka jiných, ostatních 

a plovoucích částic (X + Y + FL) je maximálně 10 % hm.“ [5] 

„Recyklát směsný – je recyklát, získaný drcením a tříděním SDO, který se nepovažuje 

za kamenivo ve smyslu ČSN EN 12620+A1, ČSN EN 13043 nebo ČSN EN 13242+A1. Podíl 

hlavních složek není určen a obsah jiných, ostatních a plovoucích částic (X + Y + FL) je ≤ 10 % 

hm. Recyklát směsný je určen převážně jako náhrada zemin pro stavbu násypů a úpravy podloží 

pozemních komunikací podle ČSN EN 73 6133, zásypy rýh, terénní úpravy apod.“ [5] 

„R-materiál – je asfaltová směs znovuzískaná odfrézováním asfaltových vrstev nebo 

drcením desek vybouraných z asfaltových vozovek nebo velkých kusů asfaltové směsi a 

asfaltové směsi z neshodné nebo nadbytečné výroby. Jedná se o více jak 95 % asfaltových 

materiálů (Ra), s max. obsahem 5 % hm. Ostatních recyklovaných materiálů 

(Rc + Rb + Ru + X +Y + FL).“ [5] 

„Recyklát asfaltový – je recyklát z vozovek, kde je podíl 30 % < Ra ≤ 95 % hm.“ [5] 



19 
 

„Jiné částice (X) – v souladu s ČSN EN 933-11 se jedná o přilnavé částice (tj. jemnozrnné 

jílovité zeminy a nečistoty), různorodé částice jako kovy (železné a neželezné), neplovoucí 

dřevo, stavební plasty a pryž, sádrová omítka apod.“ [5] 

„Ostatní částice (Y) – jedná se o částice nestavebního charakteru např. papír, 

polyetylénové obaly, textil, organické materiály (např. humus, rašelina), apod. Z hlediska 

stanovování obsahu ostatních částic (Y) se tyto přiřazují při zkoušce podle ČSN EN 933-11 ke 

složce jiných částic (X).“ [5] 

„Plovoucí částice (FL) – stanoví se v souladu s ČSN EN 933-11. Jedná se o částice, které 

plovou ve vodě (např. plovoucí dřevo polystyrén apod.).“ [5] 

2.2.2. Výroba recyklovaných stavebních materiálů 

Jak již bylo zmíněno, kvalita RSM je zásadním faktorem, který rozhoduje o jejich 

následném využití. Právě s ohledem na kvalitu výsledného produktu se u nás ustálila 

všeobecně uznávaná a používaná konfigurace pro výrobu RSM. [5] Tato konfigurace je 

znázorněna blokovým schématem úpravy stavebních odpadů na obr. 1. 

 

Obrázek 1: Blokové schéma úpravy stavebních odpadů [5] 

Jak je vidět na výše uvedeném schématu, výroba kvalitního recyklovaného materiálu 

nemůže být docílena bez tří základních technologických operací. Těmito operacemi je 

předtřídění, drcení a následné třídění na jednotlivé frakce. K těmto třem operacím by se 

v budoucnu měla přidat ještě další technologická operace, kterou je separace lehkých a 

prachových částic, případně praní. Jedná se o činnost, která je v zemích EU zcela běžná a 

s postupnou certifikací některých recyklovaných produktů u nás bude jejich přítomnost v řadě 

linek také nezbytná. [11] 

 Po provedení úpravy dle zmíněného schématu je však nutné zajistit, aby nedošlo 

k následnému znehodnocení vyrobeného materiálu špatným skladováním. Tyto materiály musí 
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být skladovány odděleně podle druhu a jakosti, a je důležité zajistit, aby při tom nedošlo 

k znehodnocení materiálu znečištěním, smícháním, vyplavováním apod. Při pravidelném 

využití RSM do pozemních komunikací je velmi důležité také důsledné sledování homogenity a 

stejnorodosti z hlediska úrovně kvality drcených RSM. [5] 

Samozřejmě existuje i mnoho úspěšně provozovaných recyklačních zařízení, které 

vybočují z výše zmíněného schématu a využívají pouze část tohoto základního řetězce. Jedná 

se například o firmy provozující samotné drtiče bez předtřídění a následného třídění nebo 

naopak využívající třídící zařízení bez drtiče. K využití takovéto technologie vede firmy většinou 

společná motivace, kterou je snaha snížit provozní náklady na minimum. Využití samotných 

drtičů nemusí vždy vést k znehodnocení RSM. Samotné použití třídičů se osvědčilo například 

při recyklaci výkopové zeminy nebo při získávání železa ze starých skládek strusky. Naopak 

využití samostatných drtičů je velkou otázkou. Problémem takového využití je zejména fakt, že 

firmy, které takovéto drtiče provozují, mají tuto činnost jen jako doplňkovou službu, aby snížily 

náklady na likvidaci či zpracování stavebních sutí. Kvalita výstupních recyklátů je pak velmi 

špatná a mohou být využity pouze na zásypy a podobné druhotné účely. [11] 

2.3. Recyklační linky 
Během procesu recyklace SDO je možné využít celou řadu různých stavebních strojů 

sloužících k různým účelům. Samotný výběr takového stroje závisí především na objemech 

materiálů určených ke zpracování, ale zároveň i na možnostech realizační firmy. Mezi 

nejpoužívanější zařízení patří drtiče drobné stavební suti, které slouží pro zpracování drobné 

stavební suti jako jsou omítky, cihly, beton a další středně tvrdé materiály. Dalšími důležitými 

stroji jsou drtící jednotky, třídící jednotky a magnetické separátory. [12] 

2.3.1. Strojové vybavení recyklačních linek 

Základním prvkem většiny recyklačních linek bývá nějaký typ drtiče. Samotný proces 

drcení většinou probíhá ve více stupních a konkrétní podoba i počet stupňů drcení jsou přímo 

závislé na požadovaných vlastnostech výsledného kameniva. Pro drcení stavebního odpadu se 

nejčastěji používají drtiče čelisťové a odrazové. Drtiče kuželové a válcové se využívají spíše 

výjimečně. Pro první stupeň drcení se většinou využívá čelisťových drtičů a pro další stupně pak 

některých z ostatních drtičů. [13] 

Čelisťové drtiče – slouží především pro hrubé a střední drcení tvrdých a houževnatých 

surovin jako jsou beton nebo cihelná suť. Velikost vstupních materiálů se pohybuje zhruba od 

50 cm do 100 cm. Principem je drcení materiálu tlakem, ale zároveň také lámáním nebo 
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roztíráním v prostoru mezi pevnou a pohyblivou částí drtiče. To se děje v průběhu pohybu 

pohyblivé čelisti drtiče proti čelisti pevné. Ve chvíli, kdy se čelisti začnou vzdalovat, dochází 

k postupu drceného materiálu dolů k výpustné štěrbině. Změnou šířky výpustně štěrbiny je 

možné upravit zrnitost výsledného produktu. Provozní vlastnosti čelisťových drtičů jsou velice 

spolehlivé a náklady na provoz a údržbu naopak poměrně nízké i při vysokém výkonu prací. 

Další výhodou je vysoká životnost čelistí, jejich malá prašnost a nízké zatížení okolí hlukem. To 

je výhodou především pro použití při recyklaci v místě demolice. Tyto drtiče můžeme dělit na 

jednovzpěrné a dvouvzpěrné. Jednovzpěrné disponují vyšším stupněm zdrobnění a lepší 

tvarovou hodnotou zrn. Dvouvzpěrné mají možnost drcení extrémně pevných materiálů. Dále 

můžeme tyto jednotky rozlišovat podle typu podvozku na pásové a kolové. Výsledný materiál 

z čelisťového drtiče má tedy horší tvarové vlastnosti než materiál například z odrazového 

drtiče, ale použití čelisťových drtičů přináší celou řadu výhod. Důležité je však zmínit fakt, že se 

nejedná o recyklaci v pravém slova smyslu. Výsledný materiál je často znehodnocován a jeho 

použití je tedy omezeno především pro podřadné účely.[12][13]  

Schématický řez jednovzpěrným čelisťovým drtičem můžeme vidět na obr. 2.  

 

Obrázek 2: Řez jednovzpěrným čelisťovým drtičem [14] 

 
Odrazové drtiče – tyto typy drtičů mohou zpracovávat celou řadu vybouraných 

materiálů jako je kamenivo, asfaltové kry, beton, železobeton a kamenivo. Vstupní velikosti 

materiálů pro drcení těmito drtiči jsou zhruba do 80 cm. Principem je drcení materiálu 

prudkými pohyby drtících lišt a nárazy rychle se pohybujících zrn na nepohyblivé pancéřové 

desky. Hlavní rozdíl oproti čelisťovým drtičům je v tom, že zrna jsou drcena v místech své 

nejmenší soudržnosti, což je podél štěpných ploch, trhlin a puklin. Průběh rozpadu zrn je 

v těchto drtičích určen jejich polohou v drtícím prostoru. Výhodami těchto drtičů jsou vysoký 
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výkon, velký stupeň zdrobnění, velmi dobrý tvarový index, nenáročná údržba a obsluha. 

[12][13] Řez odrazovým drtičem je znázorněn na obr. 3. 

 

Obrázek 3: Řez odrazovým drtičem [14] 

Kuželové drtiče – slouží primárně ke zpracování přírodního kameniva jako je vápenec, 

pískovec, křemen a další podobné materiály. Kusovitost vstupního materiálu musí být zhruba 

mezi 5 cm až 25 cm. Výstupní frakce může zahrnovat všechny stupně od hrubého až po jemné 

drcení. Hlavními výhodami těchto drtičů jsou vysoká provozní spolehlivost a mobilita, nízké 

náklady na provoz a údržbu, vysoký stupeň zdrobnění, snadná údržba, jednoduchá obsluha, 

optimální geometrie drtícího prostoru a vysoká kvalita konečného produktu. [12] Řez 

čelisťovým drtičem je znázorněn na obr. 4. 

 

Obrázek 4: Řez čelisťovým drtičem [14] 
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Válcové drtiče – tento typ drtiče má dvě pohyblivé části, jimiž jsou proti sobě otáčeny 

válce stejnou nebo podobnou obvodovou rychlostí. Výhodou těchto drtičů je především vysoký 

výkon, vysoká provozní spolehlivost, nízké náklady na provoz a údržbu a nenáročná obsluha. 

[12] 

Třídící jednotky – po drcení následuje další technologický proces, bez kterého by 

nebylo možné získání kvalitního recyklátu, a tím je třídění na jednotlivé frakce. Třídící jednotky 

můžeme rozdělit na mobilní, semimobilní (kontejnerové), vibrační a rezonanční. Tyto stroje se 

používají pro třídění kameniva, štěrků, písků, cihelné sutě, drceného betonu, zeminy a dalších 

materiálů. Dle potřeby je možné třídit materiály na několik frakcí. Výhodami těchto strojů jsou 

vysoká spolehlivost, nízké provozní náklady, vysoký výkon, velká sypná výška pásových 

dopravníků a možnost použití magnetického separátoru a váhy. [12] 

Magnetické separátory – jejich hlavním úkolem je v procesu třídění odstranit kovové 

částice z recyklované stavební suti. [12] 

2.3.2. Dělení recyklačních linek 

Jak již bylo zmíněno, základními prvky recyklační linky jsou stroje popsané výše, tedy 

drtiče, třídící jednotky, magnetické separátory a případná další zařízení. Dle možnosti jejich 

přemístění je můžeme rozdělit na stacionární, semimobilní a mobilní. Mobilní a semimobilní 

recyklační linky je možné přemístit přímo na místo vzniku SDO. V ČR se největšího rozvoje 

dosáhlo v oblasti mobilních recyklačních linek. Výhodou této technologie je snížení dopravního 

zatížení přidružené dopravní sítě, a především snížení nákladů investora. Ovšem jsou zde i 

negativní vlivy spojené s touto technologií jako je zvýšená hladina hluku a prachu v blízkém 

okolí. Výkon takovýchto linek je v rozmezí 30 až 150 tun za hodinu. Více než 90 % všech 

materiálů je recyklováno právě těmito zařízeními. Téměř všechny stroje jsou vybaveny 

dálkovými ovladači, takže je možné, aby je obsluhoval strojník v nakladači nebo rypadle, 

kterým je drtič zavážen. [12][13] 

Mobilní recyklační linky – tyto linky mají všechny své komponenty osazeny na 

přívěsných nebo návěsných podvozcích, což umožňuje jejich použití přímo na staveništi. Díky 

možnosti přepravy jsou tyto linky omezeny, protože musí splňovat předepsané úpravy pro 

přepravu vozidla. Hlavní výhodou je možnost jejich pohybu při práci. Mohou být osazeny na 

kolovém nebo pásovém podvozku. Vzhledem k častému nasazení strojů v těžkém terénu a 

větší účelnosti verze s pásovým podvozkem byla kolová verze téměř vytlačena z nabídky a dnes 

už se skoro nevyrábí. Nevýhodami mobilních linek jsou vyšší provozní náklady způsobené 



24 
 

transportem a montáží, dále mají omezený sortiment vyráběných frakcí a vyšší náročnost na 

zajištění trvalého využití. [12][13][15] Mobilní recyklační linka je znázorněna na obr. 5. 

 

Obrázek 5: Mobilní recyklační linka [16] 

Semimobilní recyklační linka – tento typ linky stojí pevně na místě, ale je možné ji 

snadno a rychle přepravit. Je složena z více transportovatelných částí, které se na stavbě 

smontují na ocelové konstrukci. Přeprava je zajištěna díky kolovému, ližinovému nebo 

kontejnerovému charakteru stroje. Osazení probíhá přímo na terén bez nutnosti betonových 

základů. Pohon těchto jednotek bývá zajištěn vestavěnou centrálou. Výhody a nevýhody jsou 

podobné jako u mobilních linek. Výhodou oproti mobilní lince jsou nižší náklady, a také není 

nutné provádět údržbu podvozku. Hlavní nevýhodou je delší doba montáže. [12][13][16] 

Semimobilní linka je znázorněna na obr. 6.  
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Obrázek 6: Semimobilní recyklační linka [16] 

Stacionární recyklační linka – Tyto zařízení umožňují vzhledem ke své velikosti 

a vybavení přípravu kvalitních recyklátů při vysokém výkonu. Tyto úpravny nejsou pohyblivé, 

a proto mohou být větší a umožňují tak zpracování velkého množství recyklátu. To je 

považováno za jejich největší výhodu ve srovnání s mobilními a semimobilními linkami. 

Nevýhodou je nutnost zajistit stálý přísun materiálu, což při vysokých cenách za dopravu 

způsobuje nižší ekonomickou efektivitu provozu. [12][13][16] Stacionární recyklační linka je 

zobrazena na obr. 7. 

 

Obrázek 7: Stacionární recyklační linka [16] 
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2.4. Betonový recyklát 
Betonový recyklát můžeme označit jako nejrozšířenější recyklovaný materiál, který má 

zároveň i nejširší možnosti využití. To je způsobeno jeho fyzikálně – mechanickými vlastnostmi, 

které se podobají přírodnímu kamenivu. Jedná se o materiál vzniklý recyklací betonu a 

betonového materiálu. Tento materiál musí dle TP 210 obsahovat alespoň 90 % betonové 

složky (Rc), maximálně 6 % složek pálených zdících prvků a přírodního kamene (Ru + Rb), 

maximálně 1 % složky skla (Rg) a maximálně 3 % jiných, ostatních a plovoucích částic (X + Y +FL). 

Dle granulometrického složení můžeme betonový recyklát rozdělit na jemný (frakce do 16 

mm), střední (frakce do 32 mm) a hrubý (frakce do 63 mm, případně 80 mm). [5][17] Různé 

frakce betonového recyklátu jsou zobrazeny na obr. 8.  

 

Obrázek 8: Betonový recyklát různých frakcí [17] 

2.4.1. Využití betonového recyklátu 

Betonový recyklát má široké využití a jeho použití je zakotveno i v některých normách. 

Jeho nejčastější použití bývá např. v podkladních vrstvách vozovek nestmelených a stmelených 

cementem, v ochranných vrstvách silničních komunikací a pražcového podloží (jako 

mechanicky zpevněná zemina), případně do asfaltových směsí pro výstavbu a opravy chodníků, 

cyklistických stezek a asfaltových vozovek pro nízká dopravní zatížení jako jsou místní a účelové 

komunikace. Zda je však nezbytné dodržet receptury a pracovní postupy předepsané 

příslušnými normami. Velice často se betonový recyklát využívá také jako náhrada běžného 

plniva (přírodního kameniva) do konstrukčních betonů nižších tříd. V neposlední řadě se může 

využít i jako zásypový a násypový materiál, případně k terénním úpravám, ale to je poměrně 

nehospodárné využití takto kvalitního materiálu. [18] 
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Mezi hlavní rozdíly oproti přírodnímu kamenivu patří heterogennost některých 

recyklovaných materiálů, nižší objemová hmotnost zrn betonového recyklátu, která se 

pohybuje v rozmezí 2000–2300 kg/m3. Další nevýhodou je vyšší nasákavost, která je mezi 

5 - 10 %. U drobné frakce 0/4 může být i více než 10 %. Velkým nedostatkem betonového 

recyklátu je také špatná trvanlivost drobné frakce, která obsahuje velký podíl cementového 

tmelu. Jak již bylo zmíněno, betonový recyklát je často využíván jako plnivo do betonů. 

V takovém případě bylo na základě provedených výzkumných prací a laboratorních výsledků 

zjištěno, že: [19][20] 

 Obsah drceného betonu nepříznivě ovlivní konzistenci betonové směsi a pro 

zachování potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody. [19]  

 Sníží se objemová hmotnost výsledného zatvrdlého betonu. [19] 

 Sníží se pevnost v tlaku zhruba o 10–15 %. [19]  

 Modul pružnosti je snížen o 15–20 %. [19] 

 Zvýší se součinitel dotvarování až o 50 %. [19] 

 Zvýší se smrštitelnost betonu zhruba o 20–40 %. [19] 

2.4.2. Rozdělení betonového recyklátu 

 Recyklát jemných frakcí – jedná se o recyklát frakce menší než 16 mm. Drobná frakce 

0/4 mm dnes našla své využití zejména pro výrobu cementu. Frakce 0/16 mm je vhodná do 

násypových těles pozemních komunikací, k zásypům inženýrských sítí a obsypům kabelů, 

vodovodů a kanalizačních sítí. Jedná se o materiál, který je dobře zhutnitelný. Má podobné 

vlastnosti jako směsný recyklát, ale dosahuje lepších hodnot únosnosti, nasákavosti a 

namrzavosti. [19] 

Recyklát středních frakcí – jedná se o materiál frakcí 0/32 mm a 16/32 mm. Tyto frakce 

mají své uplatnění při vytváření podkladních a podsypových vrstev, u kterých je třeba 

dosáhnout vyšší pevnosti, než má recyklát směsný. Recyklát frakce 16/32 je možné využít jako 

příměs do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 nebo při výrobě zdících 

prefabrikátů, jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu, 

které má o 20-30 % nižší pevnostní vlastnosti.  [19] 

Recyklát velkých frakcí – jedná se o recykláty frakcí 0/63, 32/63, 0/80 a 32/80. Tyto 

recykláty se mohou použít do podkladních vrstev komunikací s větším dopravním zatížením, 

než dovoluje použití směsných recyklátů. [19]  
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2.4.3. Recyklace betonového materiálu 

Recyklace betonu získala svou dnešní podobu s rozvojem nových demoličních 

technologií a technologických postupů drcení betonových kusů a separací výztuže pomocí 

mobilních a semimobilních linek. Možnost využití betonového recyklátu je závislá především 

na kvalitě původního materiálu, způsobu recyklace a na dostatečné znalosti vlastností 

výsledného materiálu. V takovém případě má výsledný produkt široké využití a může být 

bezproblémově zabudován do řady konstrukcí. V dnešní době rozdělujeme recyklaci 

betonového recyklátu na dva typy. Těmi jsou recyklace sestupného typu a recyklace 

vzestupného typu. [20]   

Recyklace sestupného typu (Down-Cycling) – jedná se o způsob recyklace, který je nejvíce 

rozšířený jak u nás, tak i ve světě. Hlavním problémem této recyklace je fakt, že výsledný 

produkt je v dalším cyklu použit jako materiál s nižšími užitnými vlastnostmi, což je možné 

považovat za plýtvání poměrně kvalitním materiálem. [20] Schéma cyklu recyklace se 

snižováním užitných vlastností produktu je znázorněno na obr. 9.    

 

Obrázek 9: Model cyklu recyklace se snižováním užitných vlastností produktu „Down – 
Cycling“ [20] 

Recyklace vzestupného typu (Up-Cycling) – tento způsob recyklace je mnohem 

efektivnější, neboť výsledným produktem je plně recyklovatelný beton se stejnými, případně 

ještě vylepšenými vlastnostmi. Pravdou je, že tento cyklus je mnohem náročnější na 

technologické vybavení, ale výsledný materiál pak může sloužit i několikanásobně déle. 

Největší slabinou, která zhoršuje vlastnosti výsledného produktu, je vrstva cementového tmelu 
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ulpívající na povrchu zrn recyklovaného kameniva, a pro zlepšení vlastností musí být 

odstraněna např. obrušováním. [20] Schéma cyklu recyklace s plně recyklovatelným betonem 

je znázorněno na obr. 10.  

 

Obrázek 10: Model cyklu recyklace s plně recyklovatelným betonem „Up – Cycling“ [20] 

2.5. Asfaltový recyklát  
Asfaltový recyklát je materiál, který vzniká při rekonstrukci pozemních komunikací. Může 

být získáván dvěma způsoby, a to odfrézováním asfaltových vrstev, kdy vzniká materiál, který 

se vyznačuje jako homogenizovaná směs asfaltu a kameniva nebo trháním a vybouráním celých 

desek asfaltu. Tyto asfaltové desky musí být následně drceny a tříděny na požadované frakce. 

Vzhledem k tomu, že asfaltový recyklát pochází z různých typů starých asfaltových vrstev, bývá 

často nehomogenní a jeho chování nemusí být vždy snadno předvídatelné. Pokud tyto 

materiály splní požadavky platných předpisů jako jsou TP 210, mohou být uplatněny při 

výstavbě nebo rekonstrukci vozovek stejně jako běžné přírodní materiály. Současné předpisy 

TP 210 rozlišují dva termíny pro zatřídění asfaltových druhotných materiálů: [5][21] 

 Asfaltový recyklát – jedná se o směs asfaltu a kameniva, kde je podíl asfaltového 

materiálu Ra v rozmezí 30 % až 95 % celkové hmotnosti směsi. Z toho plyne, že se jedná o méně 

kvalitní materiál, než je R – materiál. Standardně se vyrábí ve frakcích 0/8, 8/32 a 32/63. [5] 

R – materiál – jedná se o asfaltovou směs, kde je zastoupení asfaltového materiálu Ra větší 

než 95 % celkové hmotnosti směsi. Tento materiál může obsahovat maximálně 5 % hmotnosti 
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ostatních recyklovaných materiálů (Rc + Rb + Ru + X + Y + FL). Jedná se tedy o kvalitnější 

materiál, než je asfaltový recyklát. [5]   

 

Obrázek 11: Asfaltový recyklát různých frakcí [22] 

2.5.1. Využití asfaltového materiálu 

Využití asfaltového recyklátu do silničních směsí se rozděluje na dvě základní technologie, 

a těmi jsou technologie za studena a za horka. Využitím a recyklací asfaltového recyklátu za 

studena se zabývá TP 208 a za horka TP 209.  

Horké asfaltové směsi – v současné době je velká pozornost věnována především 

R – materiálu. Jeho efektivní využívání v silničním stavitelství se odvíjí od používaných 

technologií. Při výrobě asfaltových směsí je použití R – materiálu podmíněno selektivním 

frézováním vrstev a pečlivým tříděním za účelem získání co nejvíce homogenního 

R – materiálu. V České republice je v současnosti snaha navrhovat horké asfaltové směsi s co 

největším podílem R – materiálu. R – materiál je možné dávkovat dvěma způsoby, a to buď 

dávkováním za studena do míchačky šaržové obalovny nebo předehřátím R – materiálu 

v paralelním bubnu šaržové obalovny. Při dávkování za studena je možné přidávat zhruba 20 

% hmotnosti R – materiálu, a při předehřátí v paralelním bubnu je možné dávkovat až 60 % 

hmotnosti R – materiálu. Snaha o větší dávkování R – materiálu do asfaltových směsí se 

projevila i v nové normě ČSN 73 6141: Požadavky na použití R – materiálu do asfaltových směsí, 

která vyjde v lednu 2021. Tato norma umožňuje vyšší dávkování R – materiálu do asfaltových 

směsí než norma stávající. Navíc je nově možné dávkovat R – materiál i do směsí typu SMA. 

Pro využití asfaltového recyklátu k výrobě asfaltových směsí je důležité znát základní vlastnosti 

vstupních materiálů. Velice důležitou vlastností, která ovlivňuje dávkování R – materiálu do 

horkých asfaltových směsí je vlhkost. V šaržových obalovnách bez paralelního bubnu je 
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dávkování R – materiálu nepřímo úměrné rostoucí vlhkosti tohoto materiálu. To je důvod, proč 

se doporučuje skladovat R – materiál zastřešený ve dvou frakcích. Při použití recyklátu 

v obrusných vrstvách je zásadní kvalita používaného kameniva. Toto kamenivo musí splňovat 

důležité vlastnosti jako jsou odolnost proti obrusu, odolnost proti mechanickému poškození a 

odolnost proti cyklickému zmrazování a rozmrazování. [21][23]  

Nestmelené směsi – samotný asfaltový recyklát je možné využít do nestmelených vrstev, 

kde může nahradit například vrstvy štěrkodrtě nebo mechanicky zpevněného kameniva. 

Zásadní podmínkou při provádění nestmelených vrstev z asfaltového recyklátu je dosažení 

správného vlhčení směsi pro optimální hutnění. U těchto vrstev však může docházet 

k trvalým deformacím i při dostatečném hutnění, což je způsobeno vlivem pomalu 

jedoucích nebo zastavujících těžkých nákladních vozidel. Asfaltové kusy se vlivem 

vysokého tlaku a teploty mohou nevratně dotvarovat, a tím vzniknou trvalé deformace 

vozovky. Z tohoto důvodu je vhodnější využít směs stmelenou vhodným pojivem. [23]  

Studené asfaltové směsi – Další významnou možností, jak využít asfaltový recyklát je 

technologie za studena s použitím pojiva. Studené asfaltové směsi jsou používány 

především pro podkladní vrstvy. Principem je smíchání recyklátu s jedním z možných pojiv. 

Pro tyto směsi se nejčastěji používá kationaktivní asfaltová emulze, cement, kombinace 

emulze a cementu nebo zpěněný asfalt. V takovém případě dochází k obalení ekologicky 

závadných částic, a tím dojde ke snížení možnosti znehodnocení odpadních vod a blízkého 

okolí. Jako nejvýhodnější způsoby využití asfaltového recyklátu za studena jsou 

považovány následující: [19][23] 

 S přidáním hydraulického pojiva – využívá se především jako stmelené podkladní 

vrstvy stmelené cementem, případně vápnem nebo struskou. [19]  

 S přidáním emulze – tento způsob se využívá především na stavbách, u kterých 

staré úpravy obsahují dehtové pojivo. [19] 

 Kombinovaný způsob – v tomto případě se k recyklátu přidá emulze i cement. 

Tento způsob zatím dosáhl nejlepších výsledků a výslednou směs je prokazatelně 

možné srovnat se směsmi typu obalované kamenivo zpracované za horka. [19] 

2.5.2. Recyklace asfaltových materiálů 

Recyklaci asfaltových materiálů můžeme rozdělit podle dvou hledisek, dle místa 

provádění a dle technologie provádění. Dle místa provádění se dělí na recyklaci na místě a 

recyklaci v míchacím centru. Dle technologie provádění se pak dělí na recyklaci za horka a za 
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studena. Kombinací těchto kritérií získáme celkem čtyři možnosti pro recyklaci asfaltového 

materiálu.  

 Recyklace za studena na místě – tento typ recyklace je založen na možnosti 

druhotného zpracování zabudovaného materiálu v konstrukci komunikace, bez nutnosti 

ohřevu přímo na místě stavby. V posledních zhruba deseti letech došlo k výraznému rozvoji 

těchto technologií. Jedná se technologie, které využívají původní recyklované kamenivo dané 

komunikace s přidáním komponentů do směsi nebo bez nich. Tento typ recyklace můžeme 

rozdělit dle TP 208 na recyklaci celkovou nebo částečnou. Celková recyklace se používá tam, 

kde je vyčerpána zbytková únosnost a vozovka je natolik porušena, že je nezbytná 

rekonstrukce více vrstev. Příznakem je výskyt síťových trhlin společně s výtluky. Částečná 

recyklace je vhodná v případě potřeby regenerace asfaltových vrstev. Příznakem je například 

hloubková koroze povrchu, výtluky, mozaikové trhliny a další. Dalším možným dělením této 

technologie je na recyklaci bez přidaného pojiva a recyklaci s přidaným pojivem. V případě 

výroby nové směsi nestmelené dostáváme vlastnosti podobné vrstvám ŠD případně MZK. 

U směsí stmelených pojivy je výsledná vrstva srovnatelná s vrstvami typu ACL nebo ACP. 

Tato technologie se u nás objevila začátkem devadesátých let minulého století a používá se 

zejména na komunikacích II a III tříd, případně u místních komunikací, kde je nižší třída 

dopravního zatížení. Strojní sestava, která tuto recyklaci provádí většinou obsahuje sestavu 

několika strojů. Mezi tyto stroje patří dávkovací zařízení na hydraulické pojivo, cisterna 

s vodou, recyklační fréza, třídící, drtící a míchací jednotka, dávkovací zařízení asfaltového 

pojiva, finišer, grejdr, hutnící sestava válců, stroje na řezání spár a kropící vůz. [25] 

 Recyklace za studena v míchacím centru – jedná se o proces, který probíhá v míchacím 

centru a jeho výsledkem je studená asfaltová směs vzniklá z předem připravených vstupních 

surovin. Asfaltový recyklát je předrcen a přetříděn nejčastěji na frakce 0/11 nebo 0/22. 

V míchacím centru se tento materiál míchá s předem stanoveným pojivem. Nejčastěji se jako 

pojivo využívá kationaktivní asfaltová emulze, cement, kombinace emulze a cementu případně 

zpěněný asfalt či vápenný hydrát. Recyklace v centru může být rozdělena na základě 

technologie míchacího zařízení na stacionární, semimobilní a mobilní. Vyrobená směs se 

následně naloží na nákladní automobil pomocí pásového dopravníku. Pokládka této směsi pak 

probíhá pomocí běžných finišerů. Výhody této technologie jsou dobrá možnost kontroly 

vstupních surovin, energeticky nenáročná výroba a možnost použití běžných mechanismů 

pro výrobu a pokládku směsi. [23][25] 
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 Recyklace za horka na místě – tato metoda spočívá v ohřátí asfaltové vrstvy určené 

k recyklaci, jejím rozpojením, promícháním s přidávanými materiály jako jsou změkčující 

přísady, asfaltové pojivo, kamenivo nebo asfaltová směs a následném zpětném položení a 

zhutnění. TP 209, které se touto technologií zabývají rozeznávají pět kategorií recyklace za 

horka na místě. Jedná se o: [26] 

 Regrip – tato metoda spočívá v nahřátí stávajícího povrchu pomocí infrazářičů 

a následně podrcení kamenivem úzké frakce a zaválcování kameniva. Slouží ke 

zlepšení protismykových vlastností komunikace. [27] 

 Reshape – touto technologií se upravuje příčný profil stávající komunikace. 

Metoda se skládá z několika kroků, a těmi jsou nahřátí stávajícího povrchu, 

rozpojení a nakypření směsi, urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi 

a následném zhutnění. [26] 

 Repave – touto technologií je možné upravit příčný profil komunikace 

s položením nové asfaltové vrstvy. Jedná se stejný postup jako u technologie 

reshape s tím rozdílem, že se na tuto vrstvu položí nová asfaltová vrstva a obě 

vrstvy se následně zhutní válcem. [26] 

 Remix – při této technologii dochází k přidání dalšího materiálu do rozehřáté 

směsi. Jedná se o kamenivo, asfalt nebo novou asfaltovou směs a změkčující 

přísady. Technologie funguje tak, že se rozehřeje asfaltová vrstva určená 

k recyklaci, která se následně rozpojí, přidají se potřebné materiály a všechny 

složky se promíchají. Asfaltová směs se pak znovu položí a zhutní. [26] 

 Remix Plus – v první fázi této technologie se jedná v podstatě o technologii 

remix až do fáze položení této vrstvy s tím rozdílem, že místo zhutnění se na 

tuto vrstvu položí nová asfaltová obrusná vrstva systémem „horké na horké“ a 

až poté dojde ke zhutnění asfaltového souvrství. [26]  

 

 Recyklace za horka na obalovně – Jedná se o metodu, při které se nejvíce zhodnotí 

R – materiál. Jak již bylo zmíněno, princip spočívá v přidávání vyfrézovaného nebo 

vybouraného a následně předrceného R – materiálu do nových asfaltových směsí. Můžeme 

přidávat studený R – materiál přímo do míchačky nebo předehřátý R – materiál z paralelního 

bubnu do míchačky.     

Je důležité zmínit, že nedílnou součástí každé recyklace je také provedení 

diagnostického průzkumu, který stanoví vhodnost recyklace asfaltových vrstev a vhodnost 
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prováděcích technologií. Samotný diagnostický průzkum spočívá v provedení vizuální kontroly 

komunikace, odebrání vzorků jádrových vývrtů a kopaných sond. Tyto vzorky pak slouží 

k zjištění skutečného stavu komunikace, zbytkové únosnosti komunikace a ideálnímu návrhu 

složení recyklované směsi. [19][25] 

2.6. Užití recyklátů v konstrukci pozemních komunikacích 
Jak již bylo zmíněno, při správném užití recyklátů mohou být tyto materiály stejně 

hodnotné jako běžné přírodní materiály. Z toho vyplývá, že využití recyklátů nemusí být na úkor 

stavebního díla. Obecně je známo několik požadavků, které musí být na pozemních 

komunikacích zajištěny. Mezi tyto požadavky patří požadavky uživatelů jako například 

bezpečnost, rychlost, pohodlí, ekologie atd. Dále máme funkční požadavky, kterými jsou 

protismykové vlastnosti, rovinatost, bezporuchovost a nízká hlučnost. Mezi další požadavky 

řadíme konstrukční požadavky, tedy únosnost, trvanlivost, opravitelnost a udržovatelnost. 

Další skupinou jsou požadavky na vrstvy, mezi které patří např. zhutnitelnost a odolnost. 

Poslední skupinou požadavků jsou materiálové požadavky, mezi ně řadíme složení směsí, 

mezerovitost, odolnost kameniva, reologické vlastnosti pojiv, míru zhutnění a další. [28] 

Výše zmíněné požadavky závisí na dopravním významu komunikace, tedy zda se jedná 

o místní, regionální nebo mezinárodní provoz, a také na úrovni dopravního zatížení. Pokud 

chceme do konstrukce vozovky zabudovat recyklovaný materiál, musíme znát požadavky na 

konkrétní vrstvu z pohledu dopravního významu a dodržet veškeré parametry dané vrstvy tak, 

aby byly splněny obecné požadavky na komunikaci, ve které je recyklát použit.  

2.6.1. Popis skladby a chování konstrukce pozemních komunikací 

Konstrukce pozemních komunikací se skládá z obecně známých konstrukčních vrstev. 

Pro každou vrstvu jsou stanoveny určité parametry na její kvalitu a tloušťku. Schéma 

konstrukční skladby pozemních komunikací je znázorněno na obr. 12.  
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Obrázek 12: Schéma konstrukce vozovky [29] 

Každá konstrukce pozemních komunikací musí být navržena tak, aby odolala 

dopravnímu zatížení a klimatickým vlivům po dobu svého návrhového období, které bývá 

zpravidla 25 let. Každá vrstva má své konkrétní požadavky, aby tomuto zatížení odolala. 

Zatížení působící na konstrukci a podloží vozovky se projevuje tahovým a tlakovým namáháním 

ve stmelených vrstvách, a následně tlakovým a smykovým namáháním v nestmelených 

vrstvách. V podloží toto zatížení způsobuje stlačení a smykové namáhání na okraji zemního 

tělesa. Namáhání konstrukce vozovky je znázorněno na obr. 13. [28] 

 

Obrázek 13: Schéma namáhání konstrukce vozovky [28] 

Dle procentuálního zastoupení hlavní složky je možné rozdělit recykláty do několika 

základních tříd, které jsou popsány výše. Dle tohoto rozdělení pak mohou být použity do 

jednotlivých konstrukčních vrstev nebo do podloží pozemní komunikace s ohledem na jejich 
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kvalitu. Použití recyklovaných materiálu do konstrukce vozovky je možné pouze za 

předpokladu, že splňují požadavky uplatňované u materiálů přírodních. Proto je nutné, aby 

všechny recyklované materiály byly správně pojmenovány a byly dokonale známy jejich 

vlastnosti. Na základě těchto vlastností je pak vybrána technologie pro jejich potenciální 

využití. Základní rozdělení s možnostmi použití těchto materiálů je uvedeno v TP 210 a lze ho 

shrnout do základní tabulky. [5] 

Tabulka 1: Doporučené užití RSM podle zastoupeného základního materiálu [5] 

 
Tato práce se zabývá především podkladními vrstvami, které v konstrukci pozemní 

komunikace musí zajistit dostatečnou únosnost a musí být vhodným podkladem pro krytové 

vrstvy. Tyto krytové vrstvy mohou být vytvořeny z cementobetonového krytu, asfaltových 

vrstev, dlažby nebo případně jako nestmelený kryt. Podkladní vrstvy by také měly umožnit 

staveništní dopravu, aniž by došlo k jejich poškození. Podkladní vrstvy dělíme na nestmelené 

vrstvy, stmelené vrstvy a prolévané vrstvy. [29] 
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Při použití recyklátů do konstrukce pozemních komunikací je nutné provedení 

funkčních zkoušek a deklarovat jejich vlastnosti. Základní požadavky na prokazování vlastností 

recyklovaného kameniva je možné rozdělit do tří kategorií: [30] 

 Požadavky na geometrické vlastnosti – mezi tyto vlastnosti řadíme zrnitost, 

tvar zrn hrubého kameniva (index plochosti a tvarový index), procentuální 

podíl ostrohranných a oblých zrn a obsah jemných částic a nadsítné. [30] 

 Požadavky na fyzikální vlastnosti – do této kategorie řadíme odolnost proti 

drcení hrubého kameniva, odolnost hrubého kameniva proti otěru, 

objemovou hmotnost zrn, mrazuvzdornost a nasákavost. [30] 

 Trvanlivost [30] 

2.6.2. Použití do nestmelených podkladních vrstev 

Podstatou nestmelených podkladních vrstev je vytvoření vrstvy ze zrnitého materiálu, 

kterým bývá nejčastěji vhodná zemina, kamenivo nebo jejich směs bez použití pojiva. Únosnost 

těchto vrstev je dána především druhem použitého kameniva, jeho zrnitostí, mezerovitostí, 

zhutnitelností, splněním filtračních kritérií a nenamrzavostí. Velice důležité je použít kamenivo 

s plynulou čárou zrnitosti tak, aby došlo k dostatečnému zaklínění zrn kameniva, které zajišťují 

únosnost výsledné vrstvy. Maximální a minimální tloušťky vrstev jsou dány technologií 

provádění. Mezi nestmelené podkladní vrstvy řadíme mechanicky zpevněné kamenivo (MZK), 

vibrovaný štěrk (VŠ), štěrkodrť typu A a B (ŠDA, ŠDB), štěrkopísek typu A a B (ŠPA, ŠPB) a 

mechanicky zpevněnou zeminu (MZ). [29] 

Použití recyklovaného kameniva do nestmelených podkladních vrstev se řídí normami 

ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2. Možnosti použití jsou RSM do nestmelených vrstev jsou 

popsány v tab. 2.  

Tabulka 2: Užití RSM do nestmelených vrstev [5] 
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Z této tabulky je patrné, že při použití recyklovaného kameniva do podkladních vrstev 

typu štěrkodrti ŠDA je maximální třída dopravního zatížení TDZ III. Častějším využitím 

recyklovaného kameniva je však do podkladních vrstev typu štěrkodrti ŠDB, pro kterou je 

možná třída dopravního zatížení TDZ V. Pro použití do podkladní vrstvy typu mechanicky 

zpevněná zeminy platí taktéž maximální třída dopravního zatížení TDZ V. Z toho plyne, že 

využití recyklovaného kameniva do nestmelených vrstev je možné, ale jedná se o použití do 

pozemních komunikací nižšího významu a nižšího dopravního zatížení.  

Požadavky na jednotlivé nestmelené vrstvy jsou dostatečná únosnost, trvanlivost, 

vyloučení přítomnosti jílovitých materiálů a nenamrzavost. Tyto požadavky jsou detailněji 

popsány v tab. 3.  

Tabulka 3: Požadavky na nestmelené směsi z RSM [5] 
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2.6.3. Použití do stmelených směsí 

Stmelené směsi můžeme rozdělit na směsi pro vrstvy obrusné, ložní a podkladní. 

Možnosti zabudování recyklátů do stmelených vrstev jsou zobrazeny v tab. 4.  

Tabulka 4: Užití RSM do asfaltových vrstev, vrstev stmelených hydraulickým pojivem a 
prolévaných vrstev [5] 

 

Jak je vidět z tabulky, směsi recyklovaného kameniva stmeleného asfaltovými pojivy 

mohou být použity i do obrusných vrstev. Tato práce se však zaměřuje především na podkladní 

vrstvy, ve kterých se recyklované kamenivo nejčastěji používá v kombinaci s cementem. 

Stmelené podkladní vrstvy jsou dle ČSN EN 14227-1 definovány jako směsi obsahující kamenivo 

s řízenou čárou zrnitosti a jedním nebo více hydraulickými pojivy. Tyto směsi musí být vyrobeny 

takovým způsobem, aby byla zajištěna homogenita směsi. Po položení tyto směsi tuhnou a 

tvrdnou hydraulickou reakcí. Klasifikace těchto směsí je pak založena na jejich mechanických 

vlastnostech. Stmelené směsi kameniva můžeme rozdělit dle použitého pojiva na směsi 

stmelené cementem (SC), struskou (SS), popílkem (SP) nebo hydraulickými silničními pojivy 

(SH). Druhou možností jsou prolévané vrstvy. Do této kategorie řadíme štěrk částečně 

vyplněný cementovou maltou (ŠCM), penetrační makadam (PM), asfaltocementový beton 

(ACB) a kamenivo stmelené popílkovou suspenzí (KAPS). Požadavky na RSM pro stmelené a 

prolévané vrstvy jsou zobrazeny v tab. 5.   
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Tabulka 5: Požadavky na RSM pro stmelené směsi a prolévané vrstvy [5] 

 

Při použití RSM do stmelených směsí se nejčastěji používají frakce 0/22, 0/32 a 0/45. 

Pro návrh čáry zrnitosti těchto směsí je zásadním faktorem obsah jemných částic a nadsítné. 

Maximální hodnota obsahu jemných částic je 15 % a maximální nadsítné také 15 %. 

Doporučeným pojivem pro tyto směsi je cement nebo hydraulická silniční pojiva. Tyto pojiva 

jsou blíže specifikována v ČSN EN 14227-1 a 5. Při tvrdnutí těchto vrstev dochází ke smršťování 

a mohou se vytvářet reflexní trhliny. Vývoji reflexních trhlin se dá částečně zabránit omezením 

tloušťky vrstvy nebo zřízením příčných a podélných spár. Dnes se nejčastěji používá metoda, 

při které je vrstva přejeta vibračním válcem již v době tvrdnutí, čímž se vytvoří mikrotrhlinky, 

díky kterým jsou reflexní trhliny eliminovány. [5][31] 

Při použití recyklovaného kameniva do asfaltových směsí je maximální velikost zrn 

rovna 22 mm. To je hodnota, která platí pro ložní i podkladní vrstvu s třídou dopravního 

zatížení TDZ II až TDZ VI. Při použití do obrusných vrstev je velice důležité sledovat maximální 

množství obsahu jemných částic, která nesmí přesáhnout hodnotu 2 %. Druhým důležitým 

parametrem je dodržení minimální ohladitelnosti PSV48. Recyklované kamenivo má 

nasákavost zpravidla 5 až 6 %, a proto je při návrhu nutné počítat s dávkováním vyššího obsahu 

asfaltu. Optimální množství se pohybuje zhruba v rozmezí 6,5 až 7,5 hmotnosti asfaltového 

pojiva v závislosti na vstupních materiálech. Požadavky na fyzikálně mechanické vlastnosti 

asfaltových směsí jsou uvedeny v ČSN EN 13 108-1 až 7. [5][31] 

Při použití RSM do prolévaných vrstev jsou podobné požadavky na kamenivo jako u 

stmelených směsí. Hlavním rozdílem je fakt, že na únosnosti těchto vrstev se podílí také 

výplňové směsi kameniva kamenné kostry. Pro tyto vrstvy se nejčastěji používá kamenná 

kostra 16/32 nebo 32/63. Požadavky na tyto vrstvy jsou uvedeny v ČSN 73 6127-1, 3 a 4. [5][31] 
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2.6.4. Pojiva pro stmelené směsi 

Pro stmelené směsi se používají různé druhy pojiv. Mezi ně patří cementy, hydraulická 

silniční pojiva, asfalt, asfaltové emulze a zpěněný asfalt. [5] 

Cement – musí splňovat požadavky ČSN EN 197-1. [5] 

Hydraulické silniční pojivo – musí splňovat požadavky ENV 13282 pro třídy pevnosti 

HRB 22,5 E nebo HRB 32,5 E. [5] 

Asfalt – používají se silniční asfalty 50/70 a 70/100 podle ČSN EN 12591. Případně další 

použité druhy asfaltů nebo směsí odpovídající parametrům uvedeným ve stavebním 

technickém osvědčení, např. asfalt ve směsi s pryžovým granulátem. Vhodný druh a gradace 

pojiva do obrusné vrstvy se volí především dle předpokládané třídy dopravního zatížení 

pozemní komunikace. Pro asfaltové směsi s využitím recyklátu z betonu a recyklátu 

asfaltového se uvažuje třída dopravního zatížení TDZ V a TDZ VI. [5] 

Asfaltová emulze – používá se kationaktivní asfaltová emulze typu C60B7 nebo C65B7 

podle ČSN EN 13808. Pro použití asfaltové emulze do krytových úprav, např. účelových 

komunikací, je možné použít C60BP7 nebo C65BP7. [5] 

Zpěněný asfalt – za studena obaluje vlhké jemnozrnné materiály. Jeho výroba probíhá 

řízeným procesem dávkování malého množství vody do horkého asfaltu za zvýšeného tlaku. 

Výroba a dávkování zpěněného asfaltu musí probíhat současně při procesu míchání v míchacím 

centru nebo při recyklaci na místě. K výrobě zpěněného asfaltu je možno použít asfalt 50/70, 

70/100, 100/150, podle ČSN EN 12591. Některé přísady do asfaltu nebo přítomnost 

modifikovaného asfaltu mohou významně snížit schopnost asfaltu vytvářet zpěněný asfalt. 

Zpěněný asfalt musí splňovat tyto parametry – poloviční pokles (T1/2) v sec = min. 10 a poměr 

napěnění (ER), ml/g = min. 10. [5] 

Obecně platí, že pokud chceme zabudovat recyklované kamenivo do stmelených 

směsí, musí výsledná vrstva splňovat požadavky, které jsou uvedeny v TP 210. Tyto požadavky 

na stmelené směsi jsou uvedeny v tab. 6.  
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Tabulka 6: Požadavky na nestmelené směsi z RSM [5] 

 

Pokud chceme zabudovat RSM do konstrukce pozemní komunikace, musí tyto 

materiály splnit nejen výše zmíněné požadavky na jednotlivé konstrukční vrstvy, ale také musí 

vyhovět ekologickým požadavkům. Všechny recyklované stavebně demoliční materiály 

vyrobené a používané do konstrukcí pozemních komunikace musí svými parametry vyhovět 

ekologicky-technické klasifikaci podle vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č.294/2010 

Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Tato 

vyhláška specifikuje způsob posouzení ekologické vhodnosti stanovením procentuálního 

množství sušiny jednotlivých prvků. To je doplněno stanovením ekotoxicity recyklovaného 

kameniva. [31] 

2.7. Problematické vlastnosti recyklátů 

Jak vyplývá z předchozí kapitoly, při použití recyklátů do konstrukce pozemních 

komunikací je nutné splnit řadu požadavků a je kontrolováno velké množství jejich vlastností. 

To je dáno tím, že recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltových směsí či recyklované 

kamenivo z podloží komunikací mají mnoho specifických vlastností. Tyto vlastnosti se mění 

v závislosti na složení recyklátu, které je dáno kvalitou demolice, dostatečným tříděním a 

kvalitní recyklací. I přes některé specifické vlastnosti recyklátů je možné jejich využití na mnoha 
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stavbách, ale jsou zde i vlastnosti, které mohou být pro řadu staveb problematické. Jak vyplývá 

z podstaty recyklátů, jejich využití je výhodné především jako náhrada přírodního kameniva, a 

proto musí splňovat i stejné požadavky. Mezi tyto požadavky patří geometrické vlastnosti, 

fyzikálně-mechanické vlastnosti, chemické vlastnosti a trvanlivost. Pro každou kategorii 

vlastností jsou předepsané zkoušky, kterými je daná vlastnost zkoušena. [30][32] 

Mezi geometrické vlastnosti patří zrnitost, tvar zrn hrubého kameniva jako jsou index 

plochosti a tvarový index, procentuální podíl ostrohranných a oblých zrn a obsah jemných 

částic. Z těchto vlastností můžeme označit za problematickou například zrnitost, jelikož dochází 

k tomu, že recyklát má špatně navrženou čáru zrnitosti. Další problematickou vlastností z této 

sekce může být také tvarový index. Tvar zrn recyklátu je dán především technologií drcení a 

typem drtiče. [31][33][34] 

Mnohem více problematickou skupinou jsou fyzikálně-mechanické vlastnosti. Mezi 

tyto vlastnosti řadíme odolnost proti drcení hrubého kameniva, odolnost hrubého kameniva 

proti otěru, objemovou hmotnost zrn, mrazuvzdornost, nasákavost a další. U některých 

z těchto vlastností bývá velice obtížné dodržet kritéria stanovená pro běžné kamenivo. 

Především se jedná o nasákavost, kde u běžného kameniva se hodnota nasákavosti 

po 24 hodinách pohybuje do 2 % hmotnosti a u recyklovaného kameniva až do 10 % hmotnosti. 

Tento problém se nejvíce týká cihelného recyklátu. Nasákavost velice ovlivňuje také 

namrzavost těchto materiálů, která může dosahovat až 18 % rozpadu vlivem mrazu. U 

recyklátu z CB krytů se hodnota nasákavosti často pohybuje mezi 2 % až 3 %, avšak frakce 

betonového recyklátu 0/4 mm může mít nasákavost i více než 10 %. Podobně je na tom také 

směsný recyklát s velkým obsahem cihelných částic, u něhož hodnoty nasákavosti běžně 

přesahují 10 % a z tohoto důvodu se nedoporučuje jeho využití do podkladních vrstev. [31][33] 

 Další zásadní problematickou vlastností recyklovaného kameniva je odolnost proti 

drcení (LA), při které hodnoty dosahují až 65 % podílu podrcených zrn na rozdíl od přírodního 

kameniva, u kterého se dosahuje hodnot 35 až 40 % podílu drcených zrn. Problematickou 

vlastností recyklátů může být také nižší objemová hmotnost, než má přírodní kamenivo. 

Například u betonového recyklátu se objemová hmotnost pohybuje zhruba mezi 2000 až 2300 

kg/m3. To může být nevýhoda například při použití jako plniva do betonů, protože výsledný 

beton vykazuje nižší objemovou hmotnost, nižší pevnost o 10 až 15 %, nižší modul pružnosti a 

vyšší součinitel dotvarování. [31][33] 

Poslední kategorií jsou chemické vlastnosti, tedy obsah škodlivých a nebezpečných 

látek, které se mohou uvolňovat do okolí. Jedná se problematickou vlastnost týkající se všech 
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recyklátů a která může rozhodnout o jejich použití do pozemních komunikací. Nejvíce 

problematické látky jsou arsen, ropné uhlovodíky C10 až C40 a polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU). Problémem je také kontaminace chloridovými ionty, která se projevuje u 

recyklátů obsahujících materiál z vozovek. Tento jev je způsoben používáním odmrazovacích 

solí v zimním období. [33] 

Aby bylo dosaženo požadovaných hodnot u zkoušek, které stanovují jednotlivé 

vlastnosti recyklátů, je důležité klást velký důraz na homogenní spolehlivé třídění i na 

pravidelné „skutečné“ provádění kontrolních zkoušek odebíraného materiálu. [31] 

2.8. Ekonomické výhody použití recyklátů 
V minulé kapitole byly zmíněny problematické vlastnosti recyklátů, které negativně 

ovlivňují možnosti jejich využití. Nyní se však dostáváme k jedné z největších výhod využívání 

recyklátů, kterou je cena. Vzhledem k tomu, že využití recyklátů bývá nejčastěji v podkladních 

vrstvách, jedná se o obrovské objemy materiálů. Z toho vyplývá, že i menší změna v ceně za 

jednotku takové položky může mít velký pozitivní dopad na celkovou cenu stavby.  

Nejprve je nutno zmínit, že kalkulace cen recyklátů je podobně jako v jiných odvětvích 

poměrně složitá. Výrobce takového materiálu hned na začátku celého procesu vybírá poplatek 

od původce stavebního odpadu a jeho výše se řídí několika aspekty. Těmito aspekty jsou 

zejména druh inertní sutě, její čistota a množství. Následné ceny jsou zjištěny z ceníku firmy 

DUFONEV R.C., a.s. Při návozu menším než 1 t si výrobce účtuje 600 kč/návoz. Dle množství 

příměsi dřeva, železa, plastů a zeminy si výrobce účtuje 400kč/t + DPH v případě příměsí do 5 

% a 600 kč/t + DPH v případě příměsí 5 až 10 %. Při větší kusovitosti materiálu než 600 mm si 

firma účtuje příplatek + 600 kč/t + DPH. Za materiál obsahující nebezpečné látky je účtována 

pokuta 3000 kč/návoz, případně trvalý zákaz dovozu. [35] 

Jak vyplývá z ceníku společnosti DUFONEV R.C., a.s., ceny recyklátů jsou výrazně nižší 

než ceny přírodního kameniva. Například při porovnání frakce 0/32 betonového recyklátu a 

přírodního kameniva je cena betonového recyklátu téměř poloviční, a to se jedná o recyklát, 

který má poměrně široké využití. Pokud se podíváme na ceny asfaltového recyklátu, který své 

využití nemá tak široké, dostáváme se na cenu okolo 40 kč/t, což je zhruba pětkrát méně než 

přírodní kamenivo. [35] Ceny jednotlivých recyklovaných materiálů v porovnání s přírodním 

kamenivem jsou zobrazeny v tab. 7.  
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Tabulka 7: Ceny recyklátů dle ceníku společnosti DUFONEV R.C., a.s. [35] 

Typ materiálu Frakce [mm] Cena [kč/t] 

Betonový recyklát 

0 – 16 mm 150 Kč/t + DPH 

0 – 32 mm 115 Kč/t + DPH 

0 – 63 mm 150 Kč/t + DPH 

32 – 63 mm 160 Kč/t + DPH 

Asfaltový recyklát 
> 22 mm 30 Kč/t + DPH 

0 – 22 mm 40 Kč/t + DPH 

Směsný recyklát 0 – 63 mm 35 Kč/t + DPH 

Cihelný recyklát 0 – 90 mm 35 Kč/t + DPH 

 

Přírodní kamenivo drcené 

0 – 32 mm 225 Kč/t + DPH 

0 – 63 mm 255 Kč/t + DPH 

32 - 63 mm 265 Kč/t + DPH 

 

2.9. Zahraniční zkušenosti 
Přístupy jednotlivých zemí k použití recyklovaného materiálu jsou poměrně odlišné, a 

proto je složité sepsat jednotné podmínky jeho využití. V řadě států je stavební a demoliční 

odpad většinovým odpadním materiálem a jeho zastoupení se pohybuje zhruba kolem 

50 – 70 %. Přístupy jednotlivých zemí jsou odlišné, neboť reagují na jejich lokální zdroje, 

technologické možnosti, ekonomický nátlak a legislativu. V následující kapitole jsou popsány 

jednotlivé přístupy, požadavky na recyklovaný materiál a možnosti jeho využití ve vybraných 

státech.  

2.9.1. Nizozemsko 

Nizozemsko je specifické v tom, že tamní podmínky vyžadují při výstavbě dopravních 

staveb dovoz velkého množství přírodního kameniva a roční produkce SDO se pohybuje zhruba 

kolem 25 milionů tun. Z tohoto důvodu je zde velký ekonomický tlak na opětovné využití 

recyklovaných materiálů. Podmínky jsou zde nastaveny tak, že cena za uložení R-materiálu na 

skládku je totožná s cenou stejného množství nové směsi. Nizozemsko si nastavilo cíl 

dosáhnout 90 % míry recyklace do roku 2000, což se jim podařilo splnit již rok před limitem. 

[36] 

Recyklované materiály se zde dělí do dvou kategorií na základě emisí a složení 

vybraného vzorku. Hodnoty emisí jsou stanoveny na základě maximálního množství vybraných 
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anorganických složek, které by mohly být rozptýleny do půdy a povrchových vod bez působení 

zátěže. Tyto hodnoty nesmí překročit hodnotu nad 1 % úrovně pozadí zpětně za období 100 

let. Maximální hodnoty jsou stanoveny z výsledků výluhových zkoušek. Rozhodující jsou pak 

hodnoty celkového složení materiálu, které rozhodnou o jeho použití. Do první kategorie jsou 

zařazeny materiály, které nepřekračují žádné ze stanovených limitů. Tyto materiály mohou být 

použity bez dalšího ochranného opatření. Materiály spadající do druhé kategorie nepřekračují 

schválené limity obsahu organických složek, avšak nesplňují limity pro obsah anorganických 

složek, a proto mohou být použity pouze v případě, že jsou technologicky izolovány. [37] 

Například asfaltový recyklát je až z 82 % využit pro zpětné zabudování do konstrukce 

vozovky formou technologií teplé nebo studené recyklace. I přes to, že je Nizozemsko zhruba 

poloviční než ČR, najdeme zde zhruba 40 obaloven vybavených paralelním bubnem pro 

přidávání recyklovaného kameniva, což je mnohem více než v ČR.  [38] 

2.9.2. Dánsko 

V Dánsku si stanovili za cíl dosažení 90 % míry recyklace do roku 2004, a ten se jim 

podařilo splnit. Dnes se zde míra recyklace pohybuje okolo 94 %, což můžeme zařadit ke špičce 

mezi evropskými státy.  Pro zvýšení míry recyklace zde byly zavedeny plány na identifikaci a 

třídění problematických látek v SDO, přísnější požadavky na selektivní demolici a požadavky na 

kvalifikaci demoličních společností. Jedním z důvodů vysokého procenta míry recyklace je také 

fakt, že za nerecyklovaný odpad se zde ukládá vysoká daňová sazba. Roční produkce SDO se 

zde pohybuje kolem 5 milionů tun. [36][39] 

Dánsko dělí recyklovaný materiál do třech kategorií a každá kategorie má určeno, za 

jakých podmínek a na jakých místech může být použita. Materiály musí být posuzovány i 

s ohledem na budoucí umístění vzhledem k pramenům pitné vody. Koncentrace škodlivých 

látek se zde stanovuje z výluhů. Škodlivé látky stanovené z výluhu jsou především arsen, 

baryum, rtuť, chloridy, olovo a další. Jednotlivé kategorie rozdělují recyklované materiály právě 

na základě obsahu škodlivých látek. Materiály první kategorie nesmí překročit stanovené 

limity, materiály druhé kategorie mohou lehce překročit limity a materiály třetí kategorie 

vysoce překračují stanovené limity. [37]  

Materiály zařazené do první kategorie nepotřebují žádné schválení pro jejich použití. 

Materiály druhé kategorie potřebují speciální povolení, pokud se nejedná o materiály, které 

obsahují zákonem schválený asfalt, drcený beton, popel a létavý popílek. Materiály této 

kategorie nesmí být použity blíže než 20 metrů od zdrojů pitné vody. Materiály zařazené do 
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třetí kategorie musí být vždy komplexně přezkoumány a až poté je rozhodnuto o jejich využití. 

[37] 

Pro použití betonového recyklátu byly dánským silničním institutem stanoveny národní 

specifikace pro jeho použití do konstrukce pozemních komunikací.  K tomuto účelu byly 

vytvořeny tři třídy A, B a C. Rozdělení betonového recyklátu do jednotlivých tříd je na základě 

modulu pružnosti E, odolnosti proti drcení a čistotě materiálu. První dvě třídy mohou být 

použity do podkladních vrstev všech typů komunikací na rozdíl od třídy C, která má své 

omezení. [40] Souhrn požadavků na jednotlivé třídy betonového recyklátu v Dánsku je 

zobrazen v tab. 8.  

Tabulka 8: Souhrn dánských požadavků na betonové recykláty [40] 

 

2.9.3. Německo 

Německo můžeme jednoznačně zařadit mezi jednoho z největších producentů SDO 

v Evropě. Roční produkce SDO se zde pohybuje zhruba kolem 70 milionů tun, což představuje 

zhruba 60 % produkce všech odpadních materiálu v Německu. I přes takto veliká čísla produkce 

SDO Německo dosáhlo 85 % míry recyklace již v roce 2002. [36][39] 

Hlavní důraz, podobně jako v ostatních zemích, je v Německu kladen na ochranu 

spodních vod. Z pohledu ochrany životního prostředí zahrnuje nakládání s recykláty určení 

kvality a kvantity uvažovaných materiálů, určení recyklačního schématu, určení a porovnání 

emisí z recyklačního schéma. Podobně jako u ostatních zemí jsou emise recyklovaných 

materiálů určovány na základě výluhových testů. Takto však musí být testovány i nové 

materiály. Následně musí být zhodnocen samotný materiál a také metoda jeho použití. Nově 

recyklované materiály jsou hodnoceny na základě ekologických a technických vlastností. 
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Všechny společnosti, které se chtějí podílet na recyklaci odpadů, musí mít kompletní 

dokumentaci o původu odpadu a průběhu jeho zpracování. [37]  

Dle dostupných zdrojů je v Německu vyprodukováno asi 13 milionů tun asfaltového 

recyklátu, který je kompletně využit pro zabudování do liniových staveb. Zhruba 84 % recyklace 

asfaltového recyklátu tvoří technologie za horka a zbytek je využit do nestmelených 

podkladních vrstev. Velkým rozdílem oproti ČR, která ukládá na skládky až 26 % získaného 

asfaltového recyklátu je to, že německá správa dálniční a silniční sítě poskytuje R-materiál 

bezúplatně. [38] 

Použití betonového recyklátu je uvedeno v německé směrnici, podle které je betonový 

recyklát klasifikován jako kamenivo s objemovou hmotností nižší než 2 200 kg/m3 a pevností 

nižší než 100 MPa. V současnosti je na území Německa mnoho mobilních i stacionárních 

recyklačních linek, které snižují velké náklady na vyvážení stavebního odpadu na vzdálené 

skládky. Tyto recyklační stanice jsou schopny vytřídit až 90 % stavebního odpadu pro druhotné 

využití. [41] 

2.9.4. Švédsko 

Ve Švédsku se ročně vyprodukuje zhruba 10 milionů tun SDO. Míra recyklace je 

v porovnání s ostatními severskými státy nižší. Dle rámcové směrnice EU o odpadech by měla 

být splněna míra recyklace alespoň 70 % do konce roku 2020. Tato směrnice platí samozřejmě 

i pro ostatní evropské státy. [36][39] 

V roce 2007 byly vypracovány pokyny pro zdroje a odpady během výstavby s cílem 

snížení počtu skládek. V roce 2013 švédská stavební federace vydala nové pokyny, jejichž cílem 

bylo zvýšit efektivnost řízení zdrojů ve stavebním a demoličním průmyslu, aby byly splněny 

požadavky na životní prostředí. Ve Švédsku byla provedena řada studií zabývajících se tříděním 

a náklady potřebnými na recyklaci a bylo zjištěno, že třídění na stavbě vede k lepší míře 

recyklace a také ke snížení potřebných nákladů na likvidace. Tyto náklady při dostatečném 

třídění mohou být i poloviční oproti likvidaci bez třídění na stavbě. [36]  

Betonový recyklát je ve Švédsku rozdělen dle svých materiálových charakteristik do 

čtyř tříd. Materiály v první a druhé třídě mohou být použity do podloží vozovky a do 

podkladních vrstev komunikací s nízkým dopravním zatížením. Jedná se především o 

komunikace zatížené pěší a cyklistickou dopravou. Mezi rozhodující vlastnosti pro zatřídění 

betonového recyklátu do kategorií jsou pevnost v tlaku a odolnost proti drcení. Minimální 
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požadavky pro první kategorii jsou pevnost v tlaku minimálně 30 MPa. Pro druhou kategorii 

minimálně 20 MPa. [40] Požadavky na betonové recykláty ve Švédsku jsou zobrazeny v tab. 9.  

Tabulka 9: Švédské požadavky na betonové recykláty [40] 

 

2.9.5. Portugalsko 

V Portugalsku byla v roce 2006 národní portugalskou laboratoří pro stavební 

inženýrství (LNEC) vyvinuta specifikace pro použití betonového recyklátu v podloží a 

podkladních vrstvách vozovek. Tyto specifikace jsou založeny na požadavcích evropských 

norem EN 13242 a EN 13285. Dle složení jsou recykláty rozděleny na kategorie B a C. 

Specifikace produktu musí být navržena tak, aby vyhověla výslednému použití, tedy aby 

přenesla požadované dopravní zatížení. [40] Betonové recykláty jsou v Portugalsku rozděleny 

do tříd dle následující tab. 10.  

Tabulka 10: Rozdělení betonových recyklátů v Portugalsku dle požadovaných vlastností [40] 
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2.9.6. Velká Británie 

Velkou Británii můžeme také zařadit jako jednoho z největších producentů SDO 

v Evropě, ale i přes to zde byla dosažena míra recyklace SDO 65 % již v roce 2006. [36] 

Vlastnosti a možnosti využití betonového recyklátu jsou zde zakotveny v normě BS 

8500-2:2006. Dle typu betonové konstrukce je ve Velké Británii povoleno použití libovolného 

množství betonového recyklátu. 100 % betonového recyklátu může být použito například do 

betonových obrubníků, garáží pro osobní automobily a dalších konstrukcí. Ve většině případů 

je však použití betonového recyklátu omezeno hodnotami 20 %, případně 30 % s maximální 

velikostí zrn 16 až 20 mm. To je množství, kdy ještě nedochází k trvalým změnám v betonu. 

Použití betonového recyklátu je rozděleno do čtyř tříd dle vlivu prostředí a tyto třídy jsou X0, 

XC1-4, DC1 a XF1. Dle normy BS EN 1338 pro cementobetonové kryty vozovek pozemních 

komunikací může kamenivo dosahovat maximálně 6 % nasákavosti. Pro splnění této podmínky 

je možné nahradit pouze 55 % hrubého a 20 % jemného recyklátu za běžné kamenivo. [41] 

2.9.7. USA 

Ve Spojených státech je velice rozsáhlá silniční a dálniční síť. Zhruba 2/3 této sítě tvoří 

silnice s asfaltovým krytem, a proto je zde problematika opětovného zabudování asfaltových 

recyklátů poměrně zásadní. Nejčastějším použitím asfaltového recyklátu je pomocí recyklace 

za horka a ve velmi malé míře také recyklací za studena. V mnoha amerických státech existují 

předpisy, které umožňují využití R-materiálu z 30 % jako náhradu za běžné kamenivo do 

obrusných vrstev. [41] 

Použití betonového recyklátu je ve Spojených státech zkoušeno na mnoha úsecích. 

V některých případech i do nových cementobetonových krytů. Tato technologie byla využita 

například na silnice 1-10 u Houstonu a po dobu deseti let byla monitorována. Během této doby 

nedošlo k žádnému výraznému porušení, což přispělo k velkému rozvoji recyklačních 

technologií na území Spojených států a vzniku nových předpisů na použití betonového 

recyklátu. [41] 

Ve Spojených státech byl proveden také výzkum, ve kterém se zkoumala směs 

s obsahem betonového recyklátu a asfaltového recyklátu. Hlavním cílem tohoto výzkumu byla 

snaha usnadnit využití těchto materiálů jako alternativních podkladních vrstev. Byla zde 

provedena řada laboratorních testů na vzorcích betonového recyklátu s různým obsahem 

asfaltového recyklátu, jehož zastoupení bylo 100 %, 50 %, 30 % a 15 %. Z těchto testů bylo 

zjištěno, že samotný asfaltový recyklát nesplňuje pevnostní požadavky, ovšem směs s nízkým 
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obsahem asfaltového recyklátu splňuje požadavky na trvalé namáhání i modul pružnosti pro 

použití do podkladních vrstev vozovek. [42] 

2.9.8. Čína 

Čína patří mezi největší producenty SDO na světě. Mezi roky 2003 až 2013 byla její 

produkce 2,36 miliard tun. Donedávna však byla většina SDO v Číně zlikvidována skládkováním, 

což vedlo k tomu, že míra recyklace byla pouze 9,5 %. Za účelem zvýšení míry recyklace a 

povědomí o využitelnosti SDO byl v Číně vytvořen silniční projekt, který využívá odpadní 

materiál v co největší možné míře. Konkrétně se jedná o obousměrně pojížděnou silnici, na 

které byl v celém úseku použit recyklovaný materiál jako materiál do násypů.   [42] 

Dále byl v Číně proveden podrobný testovací program pro recyklované asfaltové 

materiály. Cílem bylo zhodnotit mechanické a konstrukční vlastnosti těchto materiálů pro 

využití do konstrukce vozovek. Tyto materiály byly použity i pro směsi v kombinace 

s portlandským cementem. Směsi byly navrženy tak, aby byly z hlediska ekonomiky, životního 

prostředí a použití do konstrukce co nejvýhodnější. Byla rovněž provedena systémová analýza 

nákladů na životní cyklus. Z této analýzy bylo zjištěno, že přidání portlandského cementu 

s malým procentuálním zastoupením, může zlepšovat strukturální vlastnosti asfaltových 

recyklátů. Závěrem bylo tedy zjištěno, že použití asfaltového recyklátu vede ke snížení nákladů 

na výstavbu a rekonstrukci vozovek a je přínosem pro životní prostředí i zachování udržitelných 

zdrojů. [44] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této diplomové práce se zabývá zkoušením betonového a asfaltového 

recyklátu a jejich směsí stmelených cementovým pojivem za účelem ověření možnosti jejich 

využití do stmelených podkladních vrstev vozovek a jako náhrada za současně používané 

podkladní vrstvy. K tomuto účelu byly provedeny zkoušky stanovení zrnitosti pomocí sítového 

rozboru na vstupních materiálech a jejich směsí dle normy ČSN EN 933-1. Následně bylo 

vytvořeno 9 směsí s různým procentuálním zastoupením jednotlivých recyklátů a různým 

obsahem cementu. Na těchto 9 vzorcích pak byly provedeny zkoušky stanovení laboratorní 

srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Modifikovaná Proctorova zkouška dle normy ČSN 

EN 13286-2. Po zjištění optimálních vlhkostí jednotlivých směsí byla vytvořena zkušební tělesa, 

na kterých byly následně provedeny zkoušky stanovení pevnosti v příčném tahu dle ČSN EN 

13286-42 a stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 13286-41. Poté byly vybrány dvě nejlepší 

směsi, pro které byly experimentálně zjištěny moduly pružnosti pomocí triaxiální zkoušky a na 

jejichž základě byla směs navržena do konstrukce vozovky. V rámci praktické části byly 

posouzeny také ekonomické dopady využití nově navržených směsí jako náhrady za stávající 

podkladní vrstvy. Pro laboratorní zkoušení byly vytvořeny tyto směsi asfaltového a betonového 

recyklátu: 

 Rc   (betonový recyklát 100 %) 

 Rc : Ra = 70 : 30 (betonový recyklát 70 %, asfaltový recyklát 30 %) 

 Rc : Ra = 50 : 50 (betonový recyklát 50 %, asfaltový recyklát 50 %) 

Do každé z těchto směsí pak bylo přidáno pojivo v podobě portlandského cementu 

32,5, a to v množství 3 %, 5 % a 7 % hmotnosti. Výsledkem tedy bylo 9 směsí s různým 

zastoupením složek Rc, Ra a cementu. Výsledné směsi byly označeny: 

 Rc + 3 % Cem. 

 Rc + 5 % Cem. 

 Rc + 7 % Cem. 

 Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

 Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

 Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

 Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

 Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 

 Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem.  
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3.1. Zkoušené materiály 

Zkoušky jsem prováděl v silniční laboratoři firmy DSP a.s. a částečně také v laboratoři 

pozemních komunikací, FAST, VUT Brno. Pro zkoušení byl použit recyklát betonový frakce 0/32 

a recyklát asfaltový frakce 0/32. Tyto materiály byly získány od společnosti Dufonev R.C., a.s., 

která se zabývá recyklací stavebních odpadů. Pro stmelení směsí byl použit portlandský směsný 

cement Prachovice UNIVERZAL 32,5 R z cementárny CEMEX Prachovice. Zkoušené materiály 

jsou zobrazeny na obr. 14 až 16. 

       

Obrázek 16: Portlandský směsný cement Prachovice UNIVERZAL 32,5 R 

Obrázek 14: Betonový recyklát Obrázek 15: Asfaltový recyklát 
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3.2. Zkouška stanovení zrnitosti – Sítový rozbor 

Tato zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 933-1, Zkoušení geometrických 

vlastností kameniva – Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. 

Podstatou této zkoušky je roztřídění a oddělení materiálů pomocí sady sít se sestupnou 

velikostí otvorů do jednotlivých frakcí s klesající velikostí částic. Velikost otvorů sít a počet sít 

jsou vybrány dle druhu vzorku a požadované přesnosti. Pro oba recykláty jsem zvolil sadu 

deseti zkušebních sít. Největší zkušební síto mělo velikost otvorů 32 mm a nejmenší síto mělo 

velikost otvorů 0,063 mm. Pro oba recykláty i jejich směsi jsem zvolil postup s praním kameniva 

kvůli odstranění jemných částic ulpívajících na zrnech, které by mohly zkoušku ovlivnit. [45] 

3.2.1. Zkušení zařízení 

Pro tuto zkoušku jsou potřeba zkušební síta s otvory dle ČSN EN 933-2, pevně lícující 

víko a dno sít, sušárna s ventilací, prací zařízení, váhy, nádoby a štětce.  

3.2.2. Postup zkoušky 

Tuto zkoušku jsem provedl na čtyřech vzorcích a to na recyklátech Rc, Ra, 

Rc : Ra = 50 : 50  a Rc : Ra = 70 : 30. Nejprve jsem odebral dílčí vzorky obou recyklátů a jejich 

směsí o hmotnosti určené dle normy ČSN EN 933-1. Tyto vzorky jsem vysušil do ustálené 

hmotnosti, ponechal vychladnout a zvážil jako hmotnost M. Poté následovalo praní 

jednotlivých vzorků, při kterém byly vyplaveny částice menší než 0,063 mm. Následně byly 

vzorky opět vysušeny a jejich hmotnosti zaznamenány jako M2. Následně byly vyprané 

a vysušené vzorky prosety přes sadu sít a zváženy dílčí hmotnosti na jednotlivých sítech včetně 

materiálu zbylého na dně. Tyto hodnoty jsem pak zanesl do tabulky a vypočítal procentuální 

propady na jednotlivých sítech včetně procenta jemných částic f propadlých sítem 0,063. 

Z těchto propadů na sítech jsem pak vykreslil křivky zrnitosti pro všechny vzorky. Pro zjištění 

namrzavosti jsem jednotlivé křivky vynesl do Scheibleho kritéria namrzavosti. 

Fotodokumentace z této zkoušky je zobrazena na obr. 17 až 19. 
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Obrázek 17: Sušení a prosévání vzorků  

    

Obrázek 18: Prosetý betonový a asfaltový recyklát 

    
 

Obrázek 19: Prosetý vzorek Rc : Ra = 70 : 30 a Rc : Ra = 50 : 50 
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3.2.3. Vyhodnocení 

Betonový recyklát Rc: 
 

Tabulka 11: Výsledky zrnitosti betonového recyklátu Rc 

Betonový recyklát Rc 
Hmotnost zkušební navážky M = 1016,6 g 

Rozměry ok 
normového síta 

[mm] 

Hmotnost 
dílčího zbytku 

na sítě 
[g] 

Zastoupení 
frakce na sítě 

[%] 

Celkové 
zastoupení 

frakce na sítě 
[%] 

Celkový propad 
sítem 

[%] 

31,5 0,0 0,00 0,00 100,00 
16 95,3 9,37 9,37 90,63 
8 112,5 11,07 20,44 79,56 
4 103,7 10,20 30,64 69,36 
2 119,0 11,71 42,35 57,65 
1 109,2 10,74 53,09 46,91 

0,5 127,5 12,54 65,63 34,37 
0,25 85,8 8,44 74,07 25,93 

0,125 67,9 6,68 80,75 19,25 
0,063 28,4 2,79 83,54 16,46 
Dno 167,3 16,46 100,00 0,00 

Suma 1016,60 100,00 - - 
 

Graf 3: Křivka zrnitosti betonového recyklátu 
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Graf 4: Scheibleho kritérium namrzavosti betonového recyklátu Rc 

 
 
Asfaltový recyklát Ra: 
 

Tabulka 12: Výsledky zrnitosti asfaltového recyklátu Ra 

Asfaltový recyklát Ra 
Hmotnost zkušební navážky M = 1025,6 g 

Rozměry ok 
normového síta 

[mm] 

Hmotnost 
dílčího zbytku 

na sítě  
[g] 

Zastoupení 
frakce na sítě  

[%] 

Celkové 
zastoupení 

frakce na sítě 
[%] 

Celkový propad 
sítem 
 [%] 

31,5 0,0 0,00 0,00 100,00 
16 31,8 3,10 3,10 96,90 
8 269,7 26,30 29,40 70,60 
4 172,1 16,78 46,18 53,82 
2 197,5 19,26 65,43 34,57 
1 172,9 16,86 82,29 17,71 

0,5 124,6 12,15 94,44 5,56 
0,25 33,9 3,31 97,75 2,25 

0,125 11,4 1,11 98,86 1,14 
0,063 2,3 0,22 99,08 0,92 
Dno 9,4 0,92 100,00 0,00 

Suma 1025,6 100,00 - - 
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Graf 5: Křivka zrnitosti asfaltového recyklátu Ra 

 

 
Graf 6: Scheibleho kritérium namrzavosti asfaltového recyklátu Ra 
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 Směs recyklátů Rc : Ra = 50 : 50: 
 

Tabulka 13: Výsledky zrnitosti směsi recyklátů Rc : Ra = 50 : 50 

Směs betonového a asfaltového recyklátu Rc : Ra = 50 : 50 
Hmotnost zkušební navážky M = 1022,1 g 

Rozměry ok 
normového síta 

[mm] 

Hmotnost 
dílčího zbytku 

na sítě  
[g] 

Zastoupení 
frakce na sítě  

[%] 

Celkové 
zastoupení 

frakce na sítě 
[%] 

Celkový propad 
sítem 
 [%] 

31,5 0,0 0,00 0,00 100,00 
16 48,7 4,76 4,76 95,24 
8 191,9 18,78 23,54 76,46 
4 129,6 12,68 36,22 63,78 
2 157,3 15,39 51,61 48,39 
1 134,0 13,11 64,72 35,28 

0,5 143,4 14,03 78,75 21,25 
0,25 86,7 8,48 87,23 12,77 

0,125 54,9 5,37 92,60 7,40 
0,063 14,6 1,43 94,03 5,97 
Dno 61,0 5,97 100,00 0,00 

Suma 1022,10 100,00 - - 
 

Graf 7: Křivka zrnitosti směsi recyklátů Rc : Ra = 50 : 50 
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Graf 8: Scheibleho kritérium namrzavosti směsi recyklátů Rc : Ra = 50 : 50 

 
 
Směs recyklátů Rc : Ra = 70 : 30: 
 

Tabulka 14: Výsledky zrnitosti směsi recyklátů Rc : Ra = 70 : 30 

Směs betonového a asfaltového recyklátu Rc : Ra = 70 : 30 
Hmotnost zkušební navážky M = 1000,0 g 

Rozměry ok 
normového síta 

[mm] 

Hmotnost 
dílčího zbytku 

na sítě  
[g] 

Zastoupení 
frakce na sítě  

[%] 

Celkové 
zastoupení 

frakce na sítě 
[%] 

Celkový propad 
sítem 
 [%] 

31,5 0,0 0,00 0,00 100,00 
16 35,7 3,57 3,57 96,43 
8 190,5 19,05 22,62 77,38 
4 152,8 15,28 37,90 62,10 
2 147,5 14,75 52,65 47,35 
1 116,6 11,66 64,31 35,69 

0,5 119,9 11,99 76,30 23,70 
0,25 72,0 7,20 83,50 16,50 

0,125 54,4 5,44 88,94 11,06 
0,063 22,9 2,29 91,23 8,77 
Dno 87,7 8,77 100,00 0,00 

Suma 1000,00 100,00   
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Graf 9: Křivka zrnitosti směsi recyklátů Rc : Ra = 70 : 30 

 
 
 

Graf 10: Scheibleho kritérium namrzavosti směsi recyklátů Rc : Ra = 70 : 30 

 
  



62 
 

3.3. Proctorova zkouška zhutnitelnosti 

Proctorova zkouška zhutnitelnosti byla provedena dle normy ČSN EN 13286-2, 

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební metody pro 

stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova zkouška.  

Podstatou této zkoušky je stanovení maximální objemové hmotnosti a odpovídající 

optimální vlhkosti zkoumaného vzorku. Zkouška může být prováděna v šesti variantách a 

varianta je zvolena dle zkoumaného materiálu. Tyto varianty jsou Standardní Proctorova 

zkouška do moždíře A, B nebo C a Modifikovaná Proctorova zkouška do moždíře A, B nebo C.  

Při hutnění dochází tomu, že s rostoucí vlhkostí se zvyšuje objemová hmotnost zkoušeného 

vzorku až do chvíle, než začne voda vyplňovat póry, a tím bránit vyplnění těchto pórů 

materiálem. Proto je nutné stanovit takovou vlhkost, při které je dosaženo maximální 

objemové hmotnosti. Principem zkoušení je připravení několika vzorků jedné směsi s různou 

vlhkostí, které jsou následně zhutněny a je stanovena jejich vlhkost a objemová hmotnost. Tyto 

hodnoty se vynesou do grafu a těmito body se proloží křivka, jejíž maximum odpovídá 

maximální objemové hmotnosti a odpovídající optimální vlhkosti dané směsi. [46]  

3.3.1. Zkušební zařízení 

K této zkoušce se využívá Proctorova forma a hutnící zařízení. Velikost formy a 

hmotnost hutnícího zařízení jsou zvoleny s ohledem na vlastnosti zkoušeného materiálu dle 

ČSN EN 13286-2. Rozměry forem jsou zobrazeny v tab. 15. a požadavky na pěchy v tab. 16. 

Tabulka 15: Rozměry nových forem [46] 

 

Tabulka 16: Hlavní požadavky na nové pěchy [46] 
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3.3.2. Postup zkoušky 

Pro zkoušení navržených směsí byla zvolena modifikovaná Proctorova zkouška 

s pěchem o hmotnosti 4,5 kg v Proctorově formě B s hutněním v pěti vrstvách po 56 úderech 

z výšky 457 mm.  

Nejprve jsem si připravil směs o hmotnosti 20 kg, pro kterou se má optimální vlhkost 

stanovit. Tuto směs jsem rozdělil na čtyři vzorky po 5 kg a přidal do nich různé množství vody 

tak, aby se vlhkost výsledných směsí pohyboval zhruba od 6 do 15 %. Tyto vlhkosti byly 

individuální pro jednotlivé směsi. Vlhkosti byly zvoleny vždy tak, aby se výsledná maximální 

hmotnost pohybovala mezi dvěma naměřenými body výsledné křivky a zároveň měla alespoň 

dva body na každou stranu od optimální vlhkosti.  

Následně jsem si připravil Proctorovu formu B, kterou jsem připevnil na základní desku 

a zvážil její hmotnost s přesností na 1 g. Dále jsem si změřil vnitřní rozměry formy pro stanovení 

objemu. Na formu jsem následně přidělal nástavec a připevnil formu do hutnícího zařízení. Do 

formy jsem přidal takové množství materiálu, aby po zhutnění vyplnilo více než jednu pětinu 

výšky formy. Poté byla směs zhutněna 56 údery pěchu. Tento postup se opakoval ještě čtyřikrát 

Obrázek 20: Schéma Proctorovy formy a pěchu [46] 



64 
 

tak, aby byla forma zaplněna a zároveň povrch směsi nebyl více než 10 mm nad horním okrajem 

tělesa formy. Poté jsem formu vyjmul z hutnícího zařízení, odstranil nástavec a zarovnal povrch 

zhutněné směsi s horním okrajem formy. Formu naplněnou směsí jsem pak zvážil s přesností 

na 1 g pro stanovení objemové hmotnosti. Zhutněnou směs jsem následně vyndal z formy a 

odebral vzorek z prostřední části zhutněného materiálu pro stanovení vlhkosti dle ČSN EN 

1097-5. Tento postup jsem provedl i pro zbývající tři připravené vzorky s jinou vlhkostí a získal 

tak čtyři výsledky objemové hmotnosti a odpovídající vlhkosti. Ty jsem následně vynesl do 

grafu, proložil křivkou a stanovil maximální objemovou hmotnost zhutněné suché směsi a 

odpovídající optimální vlhkost. Tento postup jsem pak provedl pro všech devět připravených 

směsí.  

 

Obrázek 21: Hutnící zařízení  
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Obrázek 22: Zhutněná směs s různými vlhkostmi 

3.3.3. Vyhodnocení 

𝜌 = (𝑚 − 𝑚 ) ∗ 1000/𝑉 

𝜌 =
(100 ∗ 𝜌)

(100 + 𝑤)
 

𝑤 =
𝑚 − 𝑚

𝑚
∗ 100% 

  
  

𝑚  je hmotnost formy a zhutněné směsi [g] 

𝑚  je hmotnost formy[g] 

𝑉 je objem formy [cm³] 

𝜌  je objemová hmotnost suché směsi [kg/m³] 

𝜌 je objemová hmotnost zhutněné vlhké směsi [kg/m³] 

𝑤 je vlhkost směsi [%] 

𝑚 je celková hmotnost vzorku [g] 

𝑚  je hmotnost vysušeného vzorku [g] 
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Směs Rc + 3 % Cem.: 
  

Tabulka 17: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc + 3 % Cem. 

Směs Rc + 3 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8040,9 8040,9 8040,9 8040,9 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12386,2 12588,2 12609,1 12537,7 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2075,0 2171,4 2181,4 2147,3 

Hmotnost misky [g] 708,4 685,7 587,4 564,0 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 3474,1 3226,6 3079,2 2791,6 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 3258,1 2976,5 2788,5 2512,7 
Vlhkost směsi [%] 8,5 10,9 13,2 14,3 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1913 1958 1927 1878 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1958 

Optimální vlhkost Wopt [%] 11,2 

  
 

Graf 11: Proctorova křivka směs Rc + 3 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 11,2 % a maximální objemová 

hmotnost 1958 kg/m3. 
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Směs Rc + 5 % Cem.: 
 

Tabulka 18: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc + 5 % Cem. 

Směs Rc + 5 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8040,9 8040,9 8040,9 8040,9 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12361,0 12612,6 12594,2 12503,3 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2062,9 2183,1 2174,3 2130,9 

Hmotnost misky [g] 701,7 656,3 634,4 548,3 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 3113,3 3170,6 3260,1 2389,5 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 2920,0 2940,6 2962,3 2148,8 
Vlhkost směsi [%] 8,7 10,1 12,8 15,0 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1898 1983 1928 1852 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1990 

Optimální vlhkost Wopt [%] 10,6 

 
 

Graf 12: Proctorova křivka směs Rc + 5 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 10,6 % a maximální objemová   
hmotnost 1990 kg/m3. 
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Směs Rc + 7 % Cem.: 
 

Tabulka 19: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc + 7 % Cem. 

Směs Rc + 7 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8040,9 8040,9 8040,9 8040,9 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12431,9 12643,3 12631,9 12490,4 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2096,8 2197,8 2192,3 2124,7 

Hmotnost misky [g] 1399,3 1054,0 1055,5 966,6 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 4272,0 4068,8 3542,3 3228,5 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 4046,5 3779,5 3271,9 2948,1 
Vlhkost směsi [%] 8,5 10,6 12,2 14,2 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1932 1987 1954 1861 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1987 

Optimální vlhkost Wopt [%] 10,5 

 
 

Graf 13: Proctorova křivka směs Rc + 7 % Cem. 

 
  

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 10,5 % a maximální objemová 

hmotnost 1987 kg/m3. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem.: 
 

Tabulka 20: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8040,9 8040,9 8040,9 8040,9 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12203,0 12487,0 12683,9 12617,2 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 1987,5 2123,1 2217,1 2185,3 

Hmotnost misky [g] 1055,9 1049,3 979,5 1046,0 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 3758,1 3771,1 3568,2 3572,1 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 3595,1 3580,3 3369,4 3349,3 
Vlhkost směsi [%] 6,4 7,5 8,3 9,7 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1868 1974 2047 1993 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 2064 

Optimální vlhkost Wopt [%] 8,8 

 
 

Graf 14: Proctorova křivka směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 8,8 % a maximální objemová 

hmotnost 2064 kg/m3. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem.: 
  

Tabulka 21: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc + 5 % Cem. 

Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8040,9 8040,9 8040,9 8040,9 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12334,0 12540,9 12627,3 12602,2 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2067,5 2166,3 2207,5 2195,6 

Hmotnost misky [g] 707,7 656,2 634,5 685,5 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 2969,9 2896,2 2846,4 2707,7 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 2840,2 2727,0 2650,4 2504,4 
Vlhkost směsi [%] 6,1 8,2 9,7 11,2 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1949 2003 2012 1975 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 2013 

Optimální vlhkost Wopt [%] 9,3 

 
 

Graf 15: Proctorova křivka směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 9,3 % a maximální objemová 

hmotnost 2013 kg/m3. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem.: 
 

Tabulka 22: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc + 7 % Cem. 

Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8004,4 8004,4 8004,4 8004,4 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12438,7 12656,7 12654,5 12576,3 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2117,5 2221,6 2220,5 2183,2 

Hmotnost misky [g] 548,4 594,8 676,9 702,5 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 2765,9 2808,3 2514,5 2909,7 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 2630,4 2638,1 2344,0 2677,3 
Vlhkost směsi [%] 6,5 8,3 10,2 11,8 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3]     

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 2051 

Optimální vlhkost Wopt [%] 8,4 

 
 

Graf 16: Proctorova křivka směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 8,4 % a maximální objemová 

hmotnost 2051 kg/m3. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem.:  
 

Tabulka 23: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8004,4 8004,4 8004,4 8004,4 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12483,0 12641,9 12629,3 12594,9 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2138,6 2214,5 2208,5 2192,1 

Hmotnost misky [g] 672,2 701,8 593,8 547,8 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 2863,9 2822,2 2702,2 2488,1 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 2707,2 2637,3 2487,1 2269,0 
Vlhkost směsi [%] 7,7 9,6 11,4 12,7 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1986 2021 1983 1945 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 2022 

Optimální vlhkost Wopt [%] 9,3 

 
 

Graf 17: Proctorova křivka směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 9,3 % a maximální objemová 

hmotnost 2022 kg/m3. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem.:  
 

Tabulka 24: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8004,4 8004,4 8004,4 8004,4 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12317,4 12653,6 12663,9 12636,2 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2059,6 2220,1 2225,0 2211,8 

Hmotnost misky [g] 978,6 676,3 966,5 1045,5 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 3145,4 2972,9 3285,5 3375,9 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 2994,4 2775,3 3053,1 3118,7 
Vlhkost směsi [%] 7,5 9,4 11,1 12,4 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1916 2029 2002 1968 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 2030 

Optimální vlhkost Wopt [%] 9,6 

 
 

Graf 18: Proctorova křivka směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 9,6 % a maximální objemová 

hmotnost 2030 kg/m3. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem.: 
 

Tabulka 25: Výsledky Proctorovy zkoušky směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cement 32,5 

Vzorek 1 2 3 4 

Hmotnost moždíře [kg] 8004,4 8004,4 8004,4 8004,4 
Objem moždíře [m3] 2094,1 2094,1 2094,1 2094,1 

Hmotnost moždíře s vlhkou směsí [kg] 12436,5 12600,8 12628,1 12602,4 
Objemová hmotnost vlhké směsi [kg/m3] 2116,4 2194,9 2207,9 2195,7 

Hmotnost misky [g] 546,9 676,4 701,7 672,2 
Hmotnost misky s vlhkou směsí [g] 2769,1 2947,1 2857,4 3092,5 

Hmotnost misky s vysušenou směsí [g] 2622,1 2780,5 2664,9 2859,2 
Vlhkost směsi [%] 7,1 7,9 9,8 10,7 

Objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 1976 2034 2011 1984 

Maximální objemová hmotnost suché směsi [kg/m3] 2042 

Optimální vlhkost Wopt [%] 8,5 

 
 

Graf 19: Proctorova křivka směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

 
 

Jak je vidět z Proctorovy křivky, optimální vlhkost byla 8,5 % a maximální objemová 

hmotnost 2042 kg/m3. 
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3.4. Zkouška pevnosti v příčném tahu 

Zkouška pevnosti v příčném tahu byla provedena dle normy ČSN EN 13286-42, 

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební metoda pro 

stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy.  

Podstatou této zkoušky je vystavení válcového zkušebního tělesa stmeleného 

hydraulickým pojivem tlaku, který působí na dvou protilehlých tlačených páscích na obvodu 

zkušebního tělesa až do jeho porušení. Pevnost v příčném tahu se pak vypočítá z maximálního 

zatížení při porušení. Zkušební tělesa jsou tvaru válce se štíhlostním poměrem 0,8 až 2,0 a musí 

být vyrobena dle ČSN EN 13286-50, ČSN EN 13286-51, ČSN EN 13286-52 nebo ČSN EN 13286-

53. Metoda zhutňování musí být uvedena v protokolu o zkoušce. Po dostatečném vytvrdnutí 

minimálně 20 hodin po zhutnění jsou tělesa vyjmuta z formy. Po odstranění formy se zkušební 

tělesa uloží vertikálně s minimální ztrátou vlhkosti po dobu, která je stanovena v příslušném 

protokolu. [47][48] Podstata zkoušky je znázorněna na obr. 23 a rozměry zkušebních těles 

v tab. 25.  

 

Obrázek 23: Podstata zkoušky příčným tahem [47] 

Tabulka 26: Rozměry zkušebních těles [47] 

 

Legenda 

1 Zkušební těleso 

2 Tlačné pásky 

F Zatěžovací síla 
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3.4.1. Zkušební zařízení 

Pro zkoušení je třeba zkušební lis umožňující naměření zatěžovací síly s přesností ±1 % 

její hodnoty. Tlačené desky musí být nejméně tak velké, jako je délka zkušebního tělesa. 

Odchylka nerovnosti povrchu tlačených desek musí být menší než 3 %. [47] 

3.4.2. Postup zkoušky 

Nejprve jsem vyrobil zkušební tělesa dle ČSN EN 13286-50, Metody pro výrobu 

zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu. Pro výrobu byla použita 

modifikovaná Proctorova práce do formy B. Každá směs byla namíchána na optimální vlhkost 

a byla z ní vytvořena 4 zkušební tělesa. Při výrobě těles jsem na dno Proctorových forem vkládal 

filtrační papír pro snadnější vyndávání těles z forem. Tělesa jsem nechal ve formách po dobu 

dvaceti hodin a poté jsem je z forem vyndal. Celkem tedy bylo vyrobeno 36 zkušebních těles, 

která zrála po dobu 7 dní bez ztráty vlhkosti. Po této době jsem tělesa vložil do zkušebního lisu 

nastaveného na rovnoměrný nárůst napětí o velikosti 0,2 MPa a spustil měření. Z tohoto 

měření byla zaznamenána maximální síla F při porušení vzorku a příslušné přetvoření. 

Fotodokumentace z provedeného zkoušení je znázorněna na obr. 24 až 30.  

Obrázek 25: Tuhnutí těles 

Obrázek 26: Zhutněná tělesa ve formách  

Obrázek 24: Hutnění těles  
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3.4.3. Vyhodnocení 

Pevnost v příčném tahu byla vypočtena ze síly F při porušení pomocí vzorce:  

𝑅 =
2 𝐹

𝜋 𝐻𝐷
 

 Rit pevnosti v příčném tahu [MPa] 

 F maximální zatěžovací síla při porušení zkušebního tělesa [N] 

 H délka zkušebního tělesa [mm] 

 D průměr zkušebního tělesa [mm] 

Pevnost v příčném tahu musí být vyjádřena s přesností na 0,01 MPa.  

Obrázek 27: Zkoušení tělesa v lisu Obrázek 28: Upevnění tělesa do lisu 

Obrázek 30: Vyzrálá tělesa Obrázek 29: Zrání těles 
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Směs Rc + 3 % Cem.: 

Tabulka 27: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc + 3 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:  Rc + 3 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 5869 

5355 

9,6 120 150 0,21 
2 8077 >20 120 150 - 
3 4924 8,0 120 150 0,17 
4 5271 1,6 120 150 0,19 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,19 

 

Graf 20: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc + 3 % Cem. 
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Směs Rc + 5 % Cem.: 

Tabulka 28: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc + 5 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:  Rc + 5 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 2124 

9307 

>20 120 150 - 
2 9914 6,5 120 150 0,35 
3 8700 6,5 120 150 0,31 
4 12837 >20 120 150 - 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,33 

 

Graf 21: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc + 5 % Cem. 

 

 

 

 

 



80 
 

Směs Rc + 7 % Cem.: 

Tabulka 29: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc + 7 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:   Rc + 7 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 12044 

11506 

4,7 120 150 0,43 
2 12332 7,2 120 150 0,44 
3 10720 6,8 120 150 0,38 
4 10926 5,0 120 150 0,39 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,41 

 

Graf 22: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc + 7 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem.: 

Tabulka 30: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:  Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 2753 

4226 

>20 120 150 - 
2 4104 2,9 120 150 0,15 
3 4347 2,9 120 150 0,15 
4 10199 >20 120 150 - 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,15 

 

Graf 23: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem.: 

Tabulka 31: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:  Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 5395 

5341 

1,0 120 150 0,19 
2 4273 20,0 120 150 0,15 
3 0 >20 120 150 - 
4 6354 19,0 120 150 0,22 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,19 

 

Graf 24: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem.: 

Tabulka 32: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs: Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 5649 

5942 

4,9 120 150 0,20 
2 6235 4,9 120 150 0,22 
3 1168 >20 120 150 - 
4 1131 >20 120 150 - 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,21 

 

Graf 25: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem.: 

Tabulka 33: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:  Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 7913 

7751 

2,1 120 150 0,28 
2 9061 16,9 120 150 0,32 
3 6280 19,0 120 150 0,22 
4 0 >20 120 150 - 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,27 

 

Graf 26: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem.: 

Tabulka 34: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs: Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 1060 

10683 

>20 120 150 - 
2 9863 7,7 120 150 0,35 
3 10568 1,1 120 150 0,37 
4 11619 8,8 120 150 0,41 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,38 

 

Graf 27: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem.: 

Tabulka 35: Výsledky pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

Pevnost v příčném tahu Rit 
Směs:  Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná 
síla 

F(MAX,PRUM) 
[N] 

Odchylka 
od 

průměru 
[N] 

Výška 
vzorku h 

[mm] 

Průměr 
vzorku 
[mm] 

Pevnost 
v příčném 

tahu Rit 
[MPa] 

1 15390 

14452 

6,5 120 150 0,54 
2 13352 7,6 120 150 0,47 
3 14615 1,1 120 150 0,52 
4 8572 >20 120 150 - 

Průměrná pevnost v příčném tahu 
Rit : 

0,51 

 

Graf 28: Grafické znázornění pevnosti v příčném tahu směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 
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Celkové výsledky pevnosti v příčném tahu: 

Tabulka 36: Celkové výsledky pevnosti v příčném tahu 

Pevnosti v příčném tahu - výsledky 
Typ směsi Výsledná pevnost v tlaku Rit [MPa] 

Rc + 3 % Cement 0,19 
Rc + 5 % Cement 0,33 
Rc + 7 % Cement 0,41 

Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cement 0,15 
Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cement 0,19 
Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cement 0,21 
Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cement 0,27 
Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cement 0,38 
Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cement 0,51 

 

Graf 29: Grafické znázornění celkových výsledků pevnosti v příčném tahu 

 

Jak je vidět z grafického znázornění celkových výsledků, nejvyšší pevnosti v příčném 

tahu dosáhly vzorky Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem., Rc + 7 % Cem. a Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem.  
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3.5. Zkouška pevnosti v tlaku 

Zkouška pevnosti v tlaku byla provedena dle normy ČSN EN 13286-41, Nestmelené 

směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro stanovení 

pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy.  

Podstatou této zkoušky je vystavení válcového zkušebního tělesa stmeleného 

hydraulickým pojivem tlaku, který působí na horní a dolní podstavu válcového tělesa. Těleso je 

zatěžováno až do jeho porušení a pevnost v tlaku se vypočítá z maximálního zatížení při 

porušení. Zkušební tělesa mohou být válcová nebo krychlová s jmenovitými rozměry od 50 mm 

(průměr) do 300 mm (výška) s mezními hodnotami pevnosti v tlaku v rozsahu od 0,5 MPa do 

běžných pevností betonu. Zkušební tělesa musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13286-50, 

ČSN EN 13286-51, ČSN EN 13286-52 nebo ČSN EN 13286-53. Metoda zhutňování musí být 

uvedena v protokolu o zkoušce.  Po dostatečném ztuhnutí těles minimálně 20 hodin po 

zhutnění jsou tělesa vyjmuta z formy. Po odstranění formy se zkušební tělesa uloží vertikálně 

do prostředí s minimální ztrátou vlhkosti na dobu, která je stanovena v příslušném protokolu. 

[48][49] Na obr. 32 jsou znázorněny příklady uspokojivého porušení válcových zkušebních 

těles. 

 

Obrázek 31: Příklady uspokojivého porušení válcových zkušebních těles [49] 

3.5.1. Zkušební zařízení 

Pro zkoušení je třeba zkušební lis umožňující zatěžování a měření s přesností ±1 %. 

Zkušební lis musí mít dvě ocelové tlačné desky s povrchy, které mají tvrdost podle Rockwella 

nejméně 55 HRC do hloubky přibližně 5 mm. Tlačné desky musí být nejméně tak velké, jako 

jsou povrchy těles, na kterých má být zatížení použito. Rovnost tlačných desek a povrchů, na 

které desky dosedají, musí být 0,03 mm nebo lepší. Zatížení se musí zvyšovat stálým a plynulým 

způsobem bez rázů tak, aby došlo k porušení v průběhu 30 až 60 s po zahájení zatěžovaní. [49] 
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3.5.2. Postup zkoušky 

 Tělesa pro tuto zkoušku byla vyrobena stejně jako pro zkoušku pevnosti v příčném tahu 

dle ČSN EN 13286-50. Tělesa jsem vyndal z forem po dvaceti hodinách od zhutnění. Pro každou 

směs jsem vytvořil čtyři tělesa, tedy celkem 36 zkušebních těles. Tyto tělesa následně zrála 

v prostředí bez ztráty vlhkosti po dobu 28 dní. Po 28 dnech jsem tělesa vložil do lisu a otestoval. 

Z tohoto měření byla zaznamenána maximální síla při porušení vzorku a příslušné přetvoření. 

Fotodokumentace z provedeného zkoušení je zobrazena na obr. 34 až 39.  

   

  

Obrázek 34: Strojní hutnění těles Obrázek 35: Ruční hutnění těles 

Obrázek 32: Tuhnutí těles Obrázek 33: Zhutněná tělesa ve formách 
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3.4.3. Vyhodnocení 

Pevnost v tlaku RC zkušebního tělesa byla vypočtena ze síly F při porušení pomocí 

vzorce:  

𝑅 =
𝐹

𝐴
 

RC pevnost v tlaku [MPa] 

F maximální síla při porušení zkušebního tělesa [N] 

AC plocha průřezu zkušebního tělesa směsi stmelené hydraulickým pojivem [mm2] 

 

Obrázek 39: Zkoušení těles v lisu Obrázek 38: Upevnění těles do lisu 

Obrázek 36: Vyzrálá tělesa Obrázek 37: Zrání těles 
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Směs Rc + 3 % Cem.: 

Tabulka 37: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc + 3 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc + 3 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 40625 

39351 

3,2 17671,46 2,30 
2 36720 6,7 17671,46 2,08 
3 39053 0,8 17671,46 2,21 
4 41006 4,2 17671,46 2,32 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 2,23 

 

Graf 30: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc + 3 % Cem. 

 

       

Obrázek 40: Porušené vzorky Rc + 3 % Cem. 
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Směs Rc + 5 % Cem.: 

Tabulka 38: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc + 7 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc + 5 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 63671 

58551 

8,7 17671,46 3,60 
2 53811 8,1 17671,46 3,05 
3 62606 6,9 17671,46 3,54 
4 54116 7,6 17671,46 3,06 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 3,31 

 

Graf 31: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc + 5 % Cem. 

 

     

Obrázek 41: Porušené vzorky Rc + 5 % Cem.       
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Směs Rc + 7 % Cem.: 

Tabulka 39: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc + 7 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc + 7 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 67476 

69912 

3,5 17671,46 3,82 
2 71740 2,6 17671,46 4,06 
3 62403 10,7 17671,46 4,53 
4 78029 11,6 17671,46 4,42 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 
3,96 

 

Graf 32: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc + 7 % Cem. 

 

       

Obrázek 42: Porušené vzorky Rc + 7 % Cem.       
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  Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem.: 

Tabulka 40: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 41969 

39473 

6,3 17671,46 2,37 
2 42820 8,5 17671,46 2,42 
3 38774 1,8 17671,46 2,19 
4 34322 13,0 17671,46 1,94 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 2,23 

 

Graf 33: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 

 

     

Obrázek 43: Porušené vzorky Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem.: 

Tabulka 41: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 45428 

48210 

5,8 17671,46 2,57 
2 50134 4,0 17671,46 2,84 
3 47025 2,5 17671,46 2,66 
4 50254 4,2 17671,46 2,84 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 2,73 

 

Graf 34: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem. 

 

     

Obrázek 44: Porušené vzorky Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cem.  
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Směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem.: 

Tabulka 42: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 55434 

57303 

3,3 17671,46 3,14 
2 58224 1,6 17671,46 3,29 
3 56119 2,1 17671,46 3,18 
4 59435 3,7 17671,46 3,36 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 3,24 

 

Graf 35: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem. 

 

       

Obrázek 45: Porušené vzorky Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cem.       
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem.: 

Tabulka 43: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 60836 

68830 

11,6 17671,46 3,44 
2 68164 1,0 17671,46 3,86 
3 69585 1,1 17671,46 3,94 
4 76736 11,6 17671,46 4,34 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 3,89 

 

Graf 36: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 

 

         

Obrázek 46: Porušené vzorky Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem.: 

Tabulka 44: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 85028 

89491 

5,0 17671,46 4,81 
2 97555 9,0 17671,46 5,52 
3 88477 1,1 17671,46 5,01 
4 86905 2,9 17671,46 4,92 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 5,06 

 

Graf 37: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

 

       

Obrázek 47: Porušené vzorky Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 
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Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem.: 

Tabulka 45: Výsledky pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

Pevnost v tlaku 
Směs:  Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cement 

Vzorek Maximální 
síla FMAX [N] 

Průměrná síla 
F(MAX,PRUM) [N] 

Odchylka od 
průměru [N] 

Plocha vzorku 
A [mm2] 

Pevnost 
v tlaku RC 

[MPa] 
1 96338 

92927 

3,7 17671,46 5,45 
2 95298 2,6 17671,46 5,39 
3 92686 0,3 17671,46 5,24 
4 87384 6,0 17671,46 4,94 
Průměrná pevnost 

v tlaku RC : 5,26 

 

Graf 38: Grafické znázornění pevnosti v tlaku směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 

 

       

Obrázek 48: Porušené vzorky Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 
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Celkové výsledky pevnosti v tlaku: 

Tabulka 46: Celkové výsledky pevnosti v tlaku 

Pevnosti v tlaku - výsledky 
Typ směsi Výsledná pevnost v tlaku 

RC [MPa] 
Třída RC 

Rc + 3 % Cement 2,23 C1,5/2 
Rc + 5 % Cement 3,31 C2,3/4 
Rc + 7 % Cement 3,96 C2,3/4 

Rc : Ra = 50 : 50 + 3 % Cement 2,23 C1,5/2 
Rc : Ra = 50 : 50 + 5 % Cement 2,73 C1,5/2 
Rc : Ra = 50 : 50 + 7 % Cement 3,24 C2,3/4 
Rc : Ra = 70 : 30 + 3 % Cement 3,89 C2,3/4 
Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cement 5,06 C4/5 
Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cement 5,26 C4/5 

 

Graf 39: Grafické zhodnocení celkových výsledků pevnosti v tlaku 

 

Jak je vidět z grafického znázornění celkových výsledků, nejvyšší pevnosti v tlaku 

dosáhly vzorky Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem., Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. a Rc + 7 % Cem.  
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3.6. Experimentální stanovení modulu pružnosti Er 

Cílem této zkoušky je experimentálně zjistit modul pružnosti Er pro dvě vybrané směsi. 

Tyto směsi jsou Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. a Rc + 7 % Cem. Problematikou určení modulu 

pružnosti je, že zkoumané směsi jsou na hraně mezi tuhými stmelenými a nestmelenými 

vrstvami. Proto je stanovení modulu pružnosti problematické a záleží vždy na konkrétní směsi 

a její tuhosti.  

Pro stanovení modulu pružnosti Er jsem zvolil triaxiální cyklickou zkoušku. Jedná se o 

tzv. funkční zkoušku, jejímž principem je simulovat zatížení při skutečném prostředí vrstev 

vozovky. Jedná se však pouze o experimentální zkoušku, protože stanovení tohoto parametru 

pro stmelené vrstvy v triaxiálním přístroji není v žádné normě ani v jiném technologickém 

předpisu předepsáno.  

Při této zkoušce jsem vycházel z normy ČSN EN 13286-7, Nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy – Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním 

v triaxiálním přístroji.  

Podstatou této zkoušky je zatěžování válcových těles cyklickým napětím, které 

odpovídá různému rozsahu napětí působícímu na nestmelené vrstvy vozovky a měření 

osového a radiálního přetvoření vzorků způsobeného tímto zatěžováním. Pružné chování 

materiálu představuje chování během aplikace jednoho cyklu zatěžování. Výsledkem zkoušky 

jsou různé hodnoty modulů pružnosti Er pro konkrétní hodnoty svislého zatížení. Výsledky se 

mohou použít v analytických a výpočetních postupech navrhování vozovek. [50] Princip 

triaxiální zkoušky je znázorněn na obr. 49. 

 

Obrázek 49: Princip triaxiální zkoušky [51] 
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3.6.1. Zkušební zařízení 

Zkušební zařízení musí mít schopnost aplikovat požadované cyklické zatížení na 

válcový vzorek o výšce, která je dvojnásobkem průměru vzorku. Kontrolní systém cyklického 

tlaku musí být schopen aplikovat komorový tlak přinejmenším 70 kPa. Během každého cyklu 

zatěžování se musí minimální a maximální hodnoty deviátoru napětí a konstantního 

komorového tlaku aplikovat s přesností ± 2 kPa nebo 1 %. [50] 

3.6.2. Postup zkoušky 

 Pro stanovení modulu pružnosti Er byla zvolena upravená metoda B s cyklickým 

osovým zatěžováním a konstantním komorovým tlakem. Nejprve byla vyrobena dvě tělesa od 

každé směsi o rozměrech D = 100 mm a H = 200 mm. Pro výrobu těchto těles byla použita 

upravená modifikovaná Proctorova práce s hutněním v 8 vrstvách a 26 úderech na vrstvu. 

Počet vrstev a úderů na vrstvu byl stanoven přepočtem z modifikované Proctorovy práce tak, 

aby výsledné zhutnění tělesa s výškou H = 200 mm odpovídalo zhutnění tělesa o standardních 

rozměrech. Následně byla tato tělesa umístěna do komory pro zrání vzorků, kde zrála po dobu 

7 dní. Po vyzrání byla tělesa vyndána a připravena ke zkoušce. Připravení těles spočívalo 

v navléknutí membrány, umístění porézních destiček a uchycení membrány pryžovým 

kroužkem k horní a spodní podstavě triaxiální komory a vycentrování uložení vzorku. Následně 

byla triaxiální komora uzavřena a vložena se vzorkem do zatěžovacího zařízení. Nejprve byla 

tělesa vystavena tzv. kondicionování při konstantním komorovém tlaku o 5000 cyklech a 

následně byla vystavena hlavní části zatěžování. Pro samotné zatěžování byla zvolena 

upravená tabulka 5 normy ČSN EN 13286-7 pro úroveň vysokého napětí. Vzhledem k tomu, že 

se jednalo pouze o orientační stanovení modulu pružnosti, bylo z této tabulky vybráno pouze 

7 zatěžovacích kroků o 100 cyklech. Tyto kroky odpovídaly různým komorovým tlakům a jejich 

příslušným maximálním deviátorům napětí. Konkrétní komorové tlaky a příslušné deviátory 

napětí jsou zobrazeny v tab. 47.  

Tabulka 47: Upravená tabulka úrovně vysokého napětí pro pružné chování 

Komorový tlak σ3 [kPa] Deviátor napětí  σd [kPa] 

Konstantní Min Max 

50 0 170 
50 0 210 
70 0 280 
70 0 340 

100 0 340 
100 0 400 
150 0 475 
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 Fotodokumentace z provedeného měření je zobrazena na obr. 50 až 53.  

 Při zatěžování těles byly zaznamenávány hodnoty svislých deformací vzorku při různém 

napětí (σ1). Poté následovalo vyhodnocení zkoušky a stanovení modulů pružnosti (Er) pro 

jednotlivé komorové tlaky a svislé zatížení.  

Obrázek 50: Zrání zkušebních těles  

Obrázek 53: Zkušební tělesa Obrázek 51: Příprava zkušebních těles 

Obrázek 52: Zkoušení zkušebních těles 
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3.6.3. Vyhodnocení  

 Rovnice č. 1 – Poměrné přetvoření tělesa při zatížení 

𝜀 , =  
∆ℎ ,

𝐻
 

 𝜀 ,   poměrné přetvoření tělesa při zatížení [-] 

 ∆ℎ ,   změna výšky zkušebního tělesa při zatížení [-] 

 H  výška zkušebního tělesa [mm] 

 

 Rovnice č. 2 – Poměrné přetvoření tělesa při odtížení 

𝜀 , =  
∆ℎ ,

𝐻
 

 𝜀 ,   poměrné přetvoření tělesa při odtížení [-] 

 ∆ℎ ,   změna výšky zkušebního tělesa při odtížení [-] 

 H  výška zkušebního tělesa [mm] 

 

 Rovnice č. 3 – Svislé napětí 

𝜎 , =  𝜎 , , − 𝜎 , ,  

 𝜎 ,   svislé napětí [MPa] 

 𝜎 , ,   svislé napětí při zatížení [MPa] 

 𝜎 , ,   svislé zatížení při odtížení [MPa] 

 

 Rovnice č. 4 – Pružné poměrné přetvoření 

𝜀 , =  𝜀 , − 𝜀 ,  

 𝜀 ,   pružné poměrné přetvoření [-] 

 𝜀 ,   poměrné přetvoření při zatížení [-] 

 𝜀 ,   poměrné přetvoření při odtížení [-] 

  

Rovnice č. 5 – Modul pružnosti 

𝐸 , =  
𝜎 ,

𝜀 ,

 

 𝐸 ,   modul pružnosti [MPa] 

 𝜎 ,   svislé napětí [MPa] 

 𝜀 ,   pružné přetvoření [-] 
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Pro účely této práce byl zásadní výsledek při komorovém tlaku o velikosti 100 kPa, 

který zhruba odpovídá zatížení působícímu na horní podkladní vrstvy v konstrukci vozovky. Je 

však důležité zmínit, že výsledné hodnoty modulu pružnosti jsou pouze orientační a mohou se 

od reálných hodnot mírně lišit.  

Směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem.: 

Tabulka 48: Výsledky modulu pružnosti vzorek Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem 

Metoda B – Úroveň vysokého napětí Průměrná 

hodnota 

modulu 

pružnosti 

Er [kPa] 

Výsledná 

hodnota 

modulu 

pružnosti 

Er [kPa]  

Číslo kroku 
zatěžování 

Počet 

cyklů 

Komorový 

tlak [kPa] 

Deviátor napětí 

Min 

[kPa] 

Max 

[kPa] 

1 100 50 0 170 413,6 
437,1 

2 100 50 0 210 460,6 

3 100 70 0 280 526,5 
594,55 

4 100 70 0 340 662,6 

5 100 100 0 340 711,9 
728,1 

6 100 100 0 400 744,3 

7 100 150 0 475 848,9 848,9 

 

Graf 40: Grafické zobrazení výsledků modulu pružnosti vzorek Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. 
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Směs Rc + 7 % Cem.: 

Tabulka 49: Výsledky modulu pružnosti vzorek Rc + 7 % Cem. 

Metoda B – Úroveň vysokého napětí Průměrná 

hodnota 

modulu 

pružnosti 

Er [kPa] 

Výsledná 

hodnota 

modulu 

pružnosti 

Er [kPa]  

Číslo kroku 
zatěžování 

Počet 

cyklů 

Komorový 

tlak [kPa] 

Deviátor napětí 

Min 

[kPa] 

Max 

[kPa] 

1 100 50 0 170 419,9 
446,9 

2 100 50 0 210 473,9 

3 100 70 0 280 583,3 
602,6 

4 100 70 0 340 621,9 

5 100 100 0 340 807,4 
796,6 

6 100 100 0 400 785,7 

7 100 150 0 475 883,4 883,4 

 

Graf 41: Grafické zobrazení výsledků modulu pružnosti vzorek Rc + 7 % Cem. 

 

Jak je vidět z výsledků obou směsí, orientační hodnoty modulů pružnosti pro komorový 

tlak 100 kPa se pohybovaly zhruba v rozmezí 700 – 800 MPa. Konkrétně pro směs 

Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. vyšel modul pružnosti mezi 711,9 – 744,3 MPa a pro směs 

Rc + 7 % Cem. vyšel modul pružnosti mezi 785,7 – 807,4 MPa. Z toho plyne, že moduly 
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pružnosti těchto navržených směsí se pohybují na rozhraní mezi nestmelenými a stmelenými 

směsmi. 

3.7. Posouzení využitelnosti navržené směsi v konstrukci 
vozovky 

V této závěrečné kapitole jsem se zabýval možností využití nejlepší navržené směsi 

v konstrukci vozovky. Z výsledku jednotlivých zkoušek bylo zjištěno, že nejlepší směsí je směs 

Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. Pro tuto směs byl experimentálně zjištěn modul pružnosti a jeho 

průměrná hodnota byla Er = 728,1 MPa. Pro srovnání byla hodnota modulu pružnosti zjištěna 

i pro směs Rc + 7 % Cem. Tato směs sice dosáhla nepatrně vyšších hodnot modulu pružnosti, 

ale vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o orientační hodnoty a v ostatních zkouškách tato 

směs dosahovala nižších hodnot než první uvedená směs, pro posouzení využitelnosti 

v konstrukci vozovky byla zvolena směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem.  

  Možnost využití dané směsi jsem posuzoval na základě výsledné hodnoty modulu 

pružnosti Er v programu LayEPS. Dle předpokládaného zatížení a dalších návrhových parametrů 

jsem zvolil vhodné skladby konstrukce vozovky pomocí katalogových listů TP 170. Celkem byly 

zvoleny 4 různé skladby netuhých vozovek pro konkrétní zatížení. V těchto čtyřech skladbách 

pak byla nahrazena horní podkladní vrstva za nově navrženou směs. Ve dvou případech se 

jednalo o nahrazení vrstvy z MZK a ve dvou případech o nahrazení vrstvy stmelené 

cementem C3/4. Záměrně jsem zvolil skladby konstrukce s vyšším dopravním zatížením, aby se 

více projevilo, jak se bude měnit poměrné porušení nově navržených konstrukcí. Jednalo se 

konstrukce vozovky s třídou dopravního zatížení II a návrhovou úrovní porušení D0. Jako typ 

podloží jsem zvolil PIII s návrhovým modulem pružnosti Epd = 50 MPa a mírnou namrzavostí. 

Vodní režim jsem zvolil pendulární a dopravní zatížení bylo zvoleno vždy jako maximální 

hodnota TNVc. Hodnoty koeficientů výpočtu jsem zvolil C1 = 0,5, C2 = 0,7, C3 = 0,7 a C4 = 1,0. 

Návrhové období bylo uvažováno na dobu 25 let. Cílem bylo zjistit poměrné porušení 

katalogových konstrukčních skladeb a následně určit poměrné porušení nově navržených 

konstrukčních skladeb. Následně byly tyto nové konstrukční skladby upraveny tak, aby jejich 

poměrné porušení odpovídalo původním skladbám z TP 170. 
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3.7.1. Posouzení jednotlivých konstrukčních skladeb 

Tabulka 50: Posouzení skladby D0-N-1 

Třída dopravního zatížení: II     Úroveň porušení: D0      TNVo: 2700     TNVc: 14340930 
C1 = 0,5     C2 = 0,7     C3 = 0,7     C4 = 1,0     Typ podloží: PIII     Epl: 50 MPa 

Skladba vozovky dle TP: 
D0-N-2 

Alternativní návrh vozovky Upravený alternativní návrh 

Vrstva 
Tl. 

[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 

SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 

ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 

ACP 22S 90 0,2644 ACP 22S 90 0,1807 ACP 22S 90 0,1902 

MZK 200 0,0000 Rc:Ra C3/4 200 0,0000 Rc:Ra C3/4 200 0,0000 

ŠDA 250 0,0000 ŠDA 250 0,0000 ŠDA 230 0,0000 

Celková 
tloušťka 

650 
Celková 
tloušťka 

650 
Celková 
tloušťka 

630 

Celkové poměrné 
porušení 

0,4011 
Celkové poměrné 

porušení 
0,3519 

Celkové poměrné 
porušení 

0,4284 

Tabulka 51: Posouzení skladby D0-N-2 

Třída dopravního zatížení: II     Úroveň porušení: D0      TNVo: 2700     TNVc: 14340930 
C1 = 0,5     C2 = 0,7     C3 = 0,7     C4 = 1,0     Typ podloží: PIII     Epl: 50 MPa 

Skladba vozovky dle TP: 
D0-N-2 

Alternativní návrh vozovky Upravený alternativní návrh 

Vrstva 
Tl. 

[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 

SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 

ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 

VMT 16 70 0,1103 VMT 16 70 0,0736 VMT 16 70 0,0775 

MZK 200 0,0000 Rc:Ra C3/4 200 0,0000 Rc:Ra C3/4 200 0,0000 

ŠDA 250 0,0000 ŠDA 250 0,0000 ŠDA 230 0,0000 

Celková 
tloušťka 

630 
Celková 
tloušťka 

630 
Celková 
tloušťka 

610 

Celkové poměrné 
porušení 

0,6148 
Celkové poměrné 

porušení 
0,5331 

Celkové poměrné 
porušení 

0,6546 
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Tabulka 52: Posouzení skladby D0-N-5 

Třída dopravního zatížení: II     Úroveň porušení: D0      TNVo: 2700     TNVc: 14340930 
C1 = 0,5     C2 = 0,7     C3 = 0,7     C4 = 1,0     Typ podloží: PIII     Epl: 50 MPa 

Skladba vozovky dle TP: 
D0-N-2 

Alternativní návrh vozovky Upravený alternativní návrh 

Vrstva 
Tl. 

[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 

SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 

ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 

ACP 22S 80 0,0848 ACP 22S 80 0,2526 ACP 22S 80 0,2152 

SC C3/4 180 0,0000 Rc:Ra C3/4 180 0,0000 Rc:Ra C3/4 210 0,0000 

ŠDA 250 0,0000 ŠDA 250 0,0000 ŠDA 250 0,0000 

Celková 
tloušťka 

620 
Celková 
tloušťka 

620 
Celková 
tloušťka 

650 

Celkové poměrné 
porušení 

0,3874 
Celkové poměrné 

porušení 
0,5608 

Celkové poměrné 
porušení 

0,3935 

Tabulka 53: Posouzení skladby D0-N-6 

Třída dopravního zatížení: II     Úroveň porušení: D0      TNVo: 2700     TNVc: 14340930 
C1 = 0,5     C2 = 0,7     C3 = 0,7     C4 = 1,0     Typ podloží: PIII     Epl: 50 MPa 

Skladba vozovky dle TP: 
D0-N-2 

Alternativní návrh vozovky Upravený alternativní návrh 

Vrstva 
Tl. 

[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 
Vrsta 

Tl. 
[mm] 

Pom. 
Por. 

Vrstvy 

SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 SMA 11S 40 0,0000 

ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 ACL 16S 70 0,0000 

ACP 22S 80 0,1579 ACP 22S 80 0,4771 ACP 22S 80 0,3475 

SC C3/4 180 0,0000 Rc:Ra C3/4 180 0,0000 Rc:Ra C3/4 220 0,0000 

ŠDA 250 0,0000 ŠDA 250 0,0000 ŠDA 250 0,0000 

Celková 
tloušťka 

620 
Celková 
tloušťka 

620 
Celková 
tloušťka 

660 

Celkové poměrné 
porušení 

0,6689 
Celkové poměrné 

porušení 
1,0800 

Celkové poměrné 
porušení 

0,6673 
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3.7.2. Ekonomické srovnání jednotlivých návrhů 

Tabulka 54: Ekonomické porovnání jednotlivých podkladních vrstev 

Položka Jednotka MZK SC C3/4 Rc : Ra C3/4 

Kamenivo [frakce] MZK 0/32 Štěrk 0/32 Rc 0/32+ Ra 0/32 
Průměrná cena 

kameniva 
[Kč/t] 311 216 92,5 

Průměrná objemová 
hmotnost suchého 

kameniva 
[Kg/m3] 2266 2110 2042 

Cena kameniva  [Kč/m3] 704,73 455,76 188,88 
Cement [typ] - 32,5 R 32,5 R 

Průměrná cena 
cementu 

[Kč/25 kg] - 60 60 

Dávkování cementu [%] - 5  7 
Množství cementu [Kg/m3] - 105,5 142,9 

Cena cementu [Kč/m3] - 253,2 343,1 
voda [l/m3] - 179,3 173,6 

Průměrná cena vody [Kč/m3] - 40 40 
Spotřeba vody [m3] - 0,179 0,174 

Cena vody [Kč/m3] - 7,16 6,96 

Teoretická celková 
cena  

[Kč/m3] 704,73 716,12 538,94 

 

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a jedná se pouze o orientační ceny zjištěné 

z internetových zdrojů. Pro názorné porovnání cen horní podkladní vrstvy pro jednotlivé 

skladby konstrukce vozovky jsem provedl zjednodušený výpočet ceny této vrstvy na 1 km 

vozovky. Pro tento úsek jsem uvažoval horní podkladní vrstvu o šířce 10 m a tloušťce dle 

jednotlivých podkladních vrstev. Schéma uvažovaného úseku je znázorněno na obr. 54.   

  

Obrázek 54: Schéma navrženého úseku 
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Tabulka 55: Cenové porovnání podkladních vrstev na teoretickém úseku 1 km 

Typ skladby 
konstrukce 

Typ 
podkladní 

vrstvy 

Tloušťka 
vrstvy 
[mm] 

Cena za 
m3 [kč] 

Spotřeba 
materiálu 
na 1 km 

[m3] 

Výsledná cena 
materiálu 

vrstvy v délce 
1 km [kč] bez 

DPH 

D0-N-1 MZK 200 704,73 2040 1 437 649 
Alternativní vrstva Rc : Ra C3/4 200 538,94 2040 1 099 437 

D0-N-2 MZK 200 704,73 2040 1 437 649 
Alternativní vrstva Rc : Ra C3/4 200 538,94 2040 1 099 437 

D0-N-5 SC C3/4 180 716,12 1832 1 311 932 
Alternativní vrstva Rc : Ra C3/4 210 538,94 2144 1 155 487 

D0-N-6 SC C3/4 180 716,12 1832 1 311 932 
Alternativní vrstva Rc : Ra C3/4 220 538,94 2248 1 211 537 

 
Jak je vidět z tabulky cenového porovnání podkladních vrstev jednotlivých 

konstrukčních skladeb, ve všech zkoumaných případech bylo nahrazení standardních 

podkladních vrstev za nově navrženou vrstvu ekonomicky výhodné a došlo ke snížení ceny 

materiálu této vrstvy. Tato úspora se pohybovala od 100 395 kč do 338 212 kč bez DPH na 

úseku 1 kilometru dle konkrétní skladby vozovky. Je však důležité zmínit také fakt, že se jedná 

pouze o orientační ceny materiálů těchto vrstev a do výsledné ceny by se pak projevila celá 

řada dalších faktorů.  
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4. ZÁVĚR 

Cílem teoretické části této diplomové práce bylo přiblížit čtenářům problematiku 

možnosti využití recyklovaných stavebních materiálů do konstrukčních vrstev vozovek se 

zaměřením na stmelené podkladní vrstvy. Hlavní pozornost byla věnována betonovým a 

asfaltovým recyklátům, které byly následně použity pro praktickou část této práce. V rámci 

teoretické části byl popsán stavební a demoliční odpad, recyklované stavební a demoliční 

materiály, recyklační linky, betonový recyklát a asfaltový recyklát a jejich využití v konstrukci 

pozemních komunikací. Také zde byly zmíněny problematické vlastnosti recyklátů, ekonomické 

výhody použití recyklátů a zahraniční zkušenosti s jejich použitím. 

V rámci praktické části bylo hlavním cílem pomocí laboratorních zkoušek ověřit 

možnost využití směsí betonového a asfaltového recyklátu s přidáním cementu do stmelených 

podkladních vrstev vozovek. Dalším cílem bylo vybrat nejlepší z navržených směsí, 

experimentálně zjistit jejich moduly pružnosti a posoudit možnost jejich využití jako náhrady 

za současně používané podkladní vrstvy. K těmto účelů byly provedeny zkoušky zrnitosti 

vstupních materiálů a jejich směsí dle ČSN EN 933-1. Následně bylo vytvořeno celkem 9 směsí 

s různým zastoupením betonového a asfaltového recyklátu a různým dávkováním cementu. Na 

těchto 9 směsích pak byly provedeny zkoušky stanovení laboratorní srovnávací objemové 

hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2, stanovení pevnosti v příčném 

tahu dle ČSN EN 13286-42 a stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 13286-41. Na základě těchto 

zkoušek byly vybrány dvě směsi, na kterých bylo provedeno experimentální stanovení modulu 

pružnosti pomocí triaxiální zkoušky dle ČSN EN 13286-7. Na základě výsledků triaxiální zkoušky 

pak byly vybrané směsi posouzeny jako možná náhrada za současně používané podkladní 

vrstvy v programu LayEPS a bylo provedeno ekonomické zhodnocení tohoto návrhu.  

Možnost využití směsí betonového a asfaltového recyklátu stmelených cementem do 

podkladních vrstev vozovek jsem posuzoval na základě TP 210, tabulky 5 – Doporučené 

požadavky na RSM pro stmelené směsi a prolévané vrstvy a tabulky 8 – Požadavky na stmelené 

směsi z RSM. Použitelnost vstupních materiálů jsem posoudil na základě kategorie zrnitosti, 

maximálního obsahu jemných částic a nadsítného. Pro vstupní materiály jsem také provedl 

posouzení kritéria namrzavosti dle Scheibleho. Použitelnost vyrobených směsí jsem pak 

posuzoval na základě minimální pevnosti v tlaku RC po 28 dnech a minimální pevnosti 

v příčném tahu Rit po 7 dnech.  

Oba vstupní recykláty byly frakce 0/31,5, což vyhovuje požadavkům na optimální frakci 

směsi stmelené cementem. Zrnitost vstupních materiálů a jejich směsí jsem posuzoval na 
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základě TP 210 přílohy A, ve které jsou stanoveny požadavky na křivku zrnitosti frakce 0/31,5. 

Samotný asfaltový recyklát nesplňoval požadavky na zrnitost frakce 0/31,5, protože obsahoval 

malé množství drobnějších frakcí a byl tedy příliš hrubozrnný. Samotný betonový recyklát také 

nesplnil požadavky, protože obsahoval naopak velké množství drobnějších frakcí a byl příliš 

jemnozrnný. Směs Rc : Ra = 50 : 50 splnila požadavky na zrnitost stejně jako směs 

Rc : Ra = 70 : 30.  V tomto konkrétním případě zde můžeme najít první výhodu smíchání těchto 

materiálu, neboť výsledné směsi mají lepší zrnitost než samotný betonový či asfaltový recyklát.  

Maximální obsah jemných částic je pro RSM pro stmelené směsi stanoven hodnotou 

f15, což znamená maximálně 15 % hmotnosti propadlé sítem 0,063. Tento požadavek splnily 

všechny směsi kromě samotného betonového recyklátu, který obsahoval 16,46 % jemných 

částic. V tomto případě bylo smíchání obou materiálů opět výhodou, neboť výsledné směsi 

obou recyklátů těmto požadavkům vyhověly.  

Hodnota nadsítného pro RSM do stmelených vrstev je stanovena hodnotou 15 %, tedy 

maximálně 15 % hmotnosti může být zachyceno na sítě o průměru 31,5 mm. Těmto 

požadavkům vyhověly oba zkoušené recykláty i jejich směsi.  

Posouzení Scheibleho kritéria namrzavosti není pro RSM do stmelených vrstev 

požadováno, ale jeho výsledky ukázaly, že samotný asfaltový recyklát spadá do kategorie 

nenamrzavé, samotný betonový recyklát spadá do kategorie mírně namrzavé a směsi těchto 

recyklátů se pohybují kolem hranice mezi nenamrzavými a mírně namrzavými materiály.  

Z výsledků Proctorových zkoušek bylo zjištěno, že dávkování různého množství 

cementu do směsí recyklátů nemá na výslednou maximální objemovou hmotnost ani optimální 

vlhkost příliš velký vliv. Výsledné optimální vlhkosti se v rámci jedné směsi s různým množstvím 

cementu lišily maximálně o 1,1 %. Na základě výsledků těchto zkoušek pak byla vytvořena 

tělesa pro další zkoušení.  

Požadavek na minimální pevnost v příčném tahu Rit po 7 dnech pro směsi stmelené 

cementem dle TP 210 je 0,3 MPa. Tento požadavek splnila směs Rc + 5 % Cem. s hodnotou 

Rit = 0,33 MPa, směs Rc + 7 % Cem. s hodnotou Rit = 0,41 MPa, směs Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. 

s hodnotou Rit = 0,38 MPa a směs Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. s hodnotou Rit = 0,51 MPa. 

Z těchto výsledků je patrné, že směs   Rc : Ra = 50 : 50 těmto hodnotám nevyhověla, což mohlo 

být dáno příliš velkým množstvím asfaltového recyklátu ve směsi. Dalším zásadním poznatkem 

z této zkoušky je fakt, že při dávkování cementu pouze 3 % výsledné směsi nedosahují 

potřebných pevností v příčném tahu a jejich použití je tedy vyloučeno.  
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Požadavek na minimální pevnost v tlaku RC po 28 dnech je dán dle TP 210 kategorií C3/4, 

což odpovídá minimální pevnosti v tlaku RC = 4 MPa. Tento požadavek splnily pouze směsi 

Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. s hodnotou RC = 5,06 MPa a Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. s hodnotou 

RC = 5,26 MPa.  

Z těchto výsledků je zřejmé, že pouze dvě směsi vyhověly všem požadavkům na směsi 

stmelené cementem dle TP 210. Tyto směsi jsou Rc : Ra = 70 : 30 + 5 % Cem. a 

Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem. Tyto směsi dosáhly dokonce lepších výsledků než směs samotného 

betonového recyklátů s cementem. To je pravděpodobně dáno tím, že směs recyklátů 

v poměru Rc : Ra = 70 : 30 měla lepší zrnitostní parametry než směs pouze s betonovým 

recyklátem Rc, a proto nejspíš došlo k lepšímu zhutnění těles a následně i naměření vyšších 

hodnot pevnosti v příčném tahu a pevnosti v tlaku. Naopak směsi s vysokým obsahem 

asfaltového recyklátu Rc : Ra = 50 : 50 už obsahovaly příliš velké množství asfaltového 

recyklátu, který obecně dosahuje menších pevností než recyklát betonový, což se projevilo 

sníženými hodnotami pevnosti v příčném tahu a pevnosti v tlaku. 

Z výsledků laboratorních zkoušek byla jako nejlepší zvolena směs 

Rc : Ra = 70 : 30 + 7 % Cem., která byla použita pro experimentální stanovení modulu pružnosti 

Er upravenou triaxiální zkouškou. Pro porovnání výsledků byl této zkoušce podroben i vzorek 

Rc + 7 % Cem.  

Z výsledků experimentálního stanovení modulu pružnosti bylo zjištěno, že moduly 

pružnosti těchto navržených směsí se pohybují na rozhraní mezi nestmelenými a stmelenými 

směsmi. Směs Rc : Ra = 70 : 30 + % Cem. dosáhla výsledného modulu pružnosti Er = 728,1 MPa 

a směs Rc + 7 % Cem. dosáhla výsledného modulu pružnosti Er = 796,6 MPa.  

Pro zjištění využitelnosti nově navržené směsi v konstrukci vozovky byla vybrána směs 

Rc : Ra = 70 : 30 + 7 Cem. která sice dosáhla nižších výsledků modulu pružnosti, ale ve zbylých 

zkouškách dosahovala nejlepších výsledků. Pro další výpočty byla použita průměrná hodnota 

modulu pružnosti této směsi.  Možnost využití této směsi v konstrukci vozovky byla provedena 

v programu LayEPS na základě poměrných porušení konkrétních konstrukčních skladeb. 

Celkem byla tato směs využita jako nahrazení horních podkladních vrstev ve čtyřech 

konstrukčních skladbách. Ve dvou případech se jednalo o nahrazení směsi MZK a ve dvou 

případech o nahrazení směsi stmelené cementem typu C3/4. Nově navržená skladba pak byla 

upravena tak, aby její poměrné porušení odpovídalo poměrnému porušení katalogové skladby.  

Z tohoto posouzení bylo zjištěno, že při nahrazení MZK za nově navrženou směs dojde 

ke snížení poměrného porušení, což přináší možnost snížení spodní podkladní vrstvy zhruba    
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o 20 mm, a to může mít pozitivní vliv na cenu této spodní podkladní vrstvy a také na celkovou 

tloušťku konstrukce vozovky. Z ekonomického zhodnocení bylo zjištěno, že při využití nově 

navržené směsi za MZK na teoretickém úseku 1 kilometru by došlo k materiálové úspoře na 

této vrstvě zhruba 338 000 kč.  

Při nahrazení stmelené vrstvy C3/4 nově navrženou směsí dojde ke zvýšení poměrného 

porušení a je nutné zesílit tuto nově navrženou vrstvu. V tomto konkrétním případě se jednalo 

o zesílení o 30 – 40 mm. To má za následek negativní vliv na celkovou tloušťku konstrukce 

vozovky ovšem z ekonomického hlediska se jednalo o materiálovou úsporu na této vrstvě 

zhruba mezi 100 000 kč až 156 000 kč dle konkrétní konstrukční skladby. Konkrétní čísla jsou 

však jen velmi orientační a závisí na konkrétních cenách jednotlivých materiálů a také dalších 

parametrech, které do výpočtu vstupují.   

Z výsledků jednotlivých zkoušek a ekonomického porovnání je možné konstatovat, že 

nově navržené směsi určitě mají svůj potenciál pro využití v konstrukci vozovky, avšak je nutné 

najít pro ně vhodné využití. Dle mého názoru se jedná o velmi výhodnou variantu pro lokální 

použití v blízkosti zdrojů těchto materiálu, kde se nejvíce projeví hlavní výhoda těchto 

materiálů, což je jejich nízká cena. Pokud bychom tyto materiály přepravovali na velké 

vzdálenosti, jejich ekonomické výhody budou cenou dopravy téměř potlačeny. V této práci 

bylo zjištěno, že je možné tyto materiály zabudovat i do konstrukcí s vyšším dopravním 

zatížením, avšak v současné situaci vidím potenciál jejich využití především v konstrukcích 

komunikací nižších tříd s nižším dopravním zatížením, kde je možné tyto materiály 

bezproblémově využívat, a jak bylo potvrzeno v této práci, může se jednat o poměrně značnou 

finanční úsporu, což by mohlo být velkou motivací k většímu využívaní těchto materiálů.   
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 
EU Evropská unie 

Rc beton, betonové výrobky, malta, betonové zdící prvky 

Rb pálené zdící prvky, např. cihly a tvárnice, vápenopískovcové zdící prvky, neplovoucí 

pórobeton 

Ru nestmelené kamenivo, přírodní kámen, kamenivo ze směsi stmelené hydraulickým 

pojivem 

Rg sklo 

Ra asfaltové materiály 

SDO stavební a demoliční odpad 

RSM recyklovaný stavební materiál 

X jiné částice (% hm.) jako jíl a další přilnavé nečistoty, kovy (železné a neželezné), 

neplovoucí dřevo, stavební plasty a pryž, sádrová omítka 

Y ostatní částice (% hm.) jako papír, polyetylenové obaly, textil, organické materiály 

apod. Z hlediska stanovování obsahu ostatních částic (Y) se tyto přiřazují při zkoušce 

podle ČSN EN 933-11 ke složce jiných částic (X). 

FL plovoucí částice (cm³/kg) podle ČSN EN 933-11 – plovoucí dřevo, polystyrén apod. 

MZK mechanicky zpevněné kamenivo podle ČSN EN 13285 

ŠDA štěrkodrť podle ČSN EN 13285, kvalitativní kategorie A 

ŠDB štěrkodrť podle ČSN EN 13285, kvalitativní kategorie B 

ŠPA štěrkopísek podle ČSN EN 13285, kvalitativní kategorie A 

ŠPB štěrkopísek podle ČSN EN 13285, kvalitativní kategorie B 

MZ mechanicky zpevněná zemina podle ČSN EN 13285 NA 

VŠ vibrovaný štěrk podle ČSN 73 6126-2 

ACO asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACL asfaltový beton pro ložní vrstvy 

ACP asfaltový beton pro podkladní beton 

CB cementobetonový kryt 

TDZ třída dopravního zatížení podle ČSN 73 6114 nebo TP 170 

d/D označení velikosti zrna dolní a horní meze (frakce) kameniva nebo směsi  

f obsah jemných částic menších než 0,063 mm 

PSV hodnota ohladitelnosti asfaltové vrstvy podle ČSN EN 1097-8 

C3/4 návrhová kategorie minimální pevnosti v prostém tlaku zhutněné stmelené směsi 

RC pevnost v tlaku 
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Rit pevnost v příčném tahu 

SC stmelení cementem 

SS stmelení struskou 

SP stmelení popílkem 

SH stmelení hydraulickými silničními pojivy 

ŠCM štěrk částečně vyplněný cementovou maltou 

PM penetrační makadam 

KAPS kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí 

ACB asfaltocementový beton 

TP Technické podmínky 

ČR Česká republika 

Rc  betonový recyklát 

Ra asfaltový recyklát 

LNEC národní portugalská laboratoř pro stavební inženýrství 

USA Spojené státy americké 

B pevnostní třída betonu 

Er modul pružnosti 

MPa megapascal 

DPH daň z přidané hodnoty 

HRC tvrdost podle Rockwella 

C ropné uhlovodíky 

PAU polycyklické aromatické uhlovodíky 

ER poměr naplnění 

HRB třída pevnosti hydraulických silničních pojiv 

USA Spojené státy americké 


