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ABSTRAKT  

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

V teoretické části jsou rešeršní formou zpracovány informace o stavebních recyklátech a jejich 

možném využití do podkladních vrstev vozovek. V jednotlivých kapitolách se práce zabývá 

popisem těchto materiálů, jejich výrobou, jejich užitím do konstrukce vozovek a pozornost je 

věnována také jejich problematickým vlastnostem a zahraničním zkušenostem. V praktické 

části byly provedeny zkoušky laboratorních vzorků asfaltových a betonových recyklátů. 

Hlavním cílem bylo zjistit, zda je možné využívat směs betonového a asfaltového recyklátu do 

podkladních vrstev vozovek s nízkým dopravním zatížením. Dalším cílem bylo porovnat 

vlastnosti směsí s různým obsahem obou recyklátů a zjistit, jak se změní únosnost těchto směsí, 

pokud jsou vystaveny zvýšené teplotě.   

KLÍČOVÁ SLOVA  

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

z betonu, recyklát asfaltový, podkladní vrstvy vozovek, Proctorova zkouška, CBR (Kalifornský 

poměr únosnosti), IBI (Okamžitý poměr únosnosti) 

ABSTRACT  

This bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the 

theoretical part, there is processed information about recycled construction waste and their 

possible use in road construction in the form of research. The individual chapters deal with the 

description of these materials, their production, their use in base layers of the pavement and 

attention is also paid to their problematic features and foreign experience. In the practical part, 

laboratory samples of recycled asphalt pavement and recycled aggregates were tested. The 

main purpose was to find out if it was possible to use a mixture of recycled asphalt pavement 

and recycled aggregates in the base layers of the pavement with a low traffic load. Another 

purpose was to compare the properties of mixtures with different content of both recycled 

materials and to see how the bearing capacity of these mixtures changes when an elevated 

temperature is applied to them.  

KEYWORDS  

Construction and demolition waste, recycling, recycled construction waste, recycled 

aggregates, recycled asphalt pavement, base layers of the pavements, Proctor compaction 

test, CBR (California Bearing Ratio), IBI (Immediate Bearing Index) 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

Obecně se dá říct, že recyklace je v dnešní době jedno z nejaktuálnějších a nejvíce 

diskutovaných témat. Využívání druhotných materiálů je znakem civilizovaných zemí, protože 

ukazuje vyspělost dané země v oblasti řešení odpadového hospodářství. V dnešní době mají 

stavební a demoliční odpady výrazný podíl na celkové produkci odpadů. V České republice i 

v zemích EU je to kolem 40 %, což znamená, že se jedná o významný materiálový tok. Je tedy 

přirozené, že je těmto odpadům věnována velká pozornost s cílem nalezení jejich maximálního 

opětovného využití v procesu stavební výroby. Jako jedno z možných řešení se nabízí recyklace 

stavebních a demoličních odpadů. Při správném postupu recyklace a nakládání s těmito 

materiály může vzniknout plnohodnotný stavební materiál. Jedním z možných využití takto 

vzniklého materiálu jsou inženýrské stavby, například konstrukce pozemních komunikací. 

[1][2] 

Tato práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části 

jsou rešeršní formou zpracovány dostupné informace na téma recykláty do podkladních vrstev 

vozovek. Větší pozornost je věnována především betonovému a asfaltovému recyklátu. 

V jednotlivých kapitolách se práce zabývá popisem těchto materiálů, jejich výrobu a jejich 

užitím do konstrukce vozovek. Pozornost je také věnována problematickým vlastnostem 

těchto materiálů a v samostatné kapitole jsou popsány zahraniční zkušenosti s těmito 

materiály. 

V praktické části se práce zabývá zkoušením asfaltového a betonového recyklátu. 

Betonový recyklát je dnes hojně využíván ve stavebnictví, ovšem jeho množství je omezené. 

Asfaltový recyklát v podkladních vrstvách nemá tak široké využití jako betonový, a proto jsem 

tuto část práce zaměřil na možnost přidání asfaltového recyklátu do betonového recyklátu. 

Cílem bylo vytvořit směs s různým procentuálním zastoupením obou složek, a posoudit jejich 

použitelnost do podkladních vrstev typu MZ a ŠDB komunikací s nízkou dopravní intenzitou. 

Dalším cílem bylo zjistit, jak se liší vybrané vlastnosti těchto směsí s ohledem na zastoupení 

obou složek a porovnat, jak se změní únosnost těchto směsí, pokud jsou vystaveny zvýšené 

teplotě. Pro tyto účely byly provedeny na obou recyklátech zkoušky stanovení zrnitosti dle ČSN 

EN 933-11 a stanovení složek hrubého recyklovaného kameniva dle ČSN EN 1097-6. Následně 

byly vytvořeny 3 směsi s různým zastoupením obou recyklátů. V poměru Ra : Rc, 30 : 70 (%), 

50 : 50 (%) a 70 : 30 (%), Ra je asfaltový recyklát a Rc je betonový recyklát. Na těchto směsích 

byly provedeny zkoušky stanovení maximální objemové hmotnosti a optimální vlhkosti dle ČSN 

EN 13286-2 (Proctorova zkouška) a stanovení CBR a IBI dle ČSN EN 13286-47.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Stavební a demoliční odpad 

Stavební a demoliční odpad (SDO) tvoří velkou část celkového objemu odpadů, proto 

je důležité tento materiál dále využívat. Tento odpad může být po recyklaci použit jako 

plnohodnotný stavební materiál.  

SDO je podle 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. 

Následnou recyklací tohoto materiálu vzniká recyklovaný stavební materiál – recyklát (RSM). 

Jedná 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. [3] 

Je důležité, aby nakládání s těmito surovinami bylo upřesněno specifickými pravidly. 

Nakládání s SDO ovlivňuje jak životní prostředí (snížení produkce odpadů, omezení objemu 

vytěžených primárních surovin), tak i produktivitu a náklady na stavební výrobu. 

Nekvalifikované nakládání s těmito materiály má ovšem mnoho nepříznivých následků. Patří 

mezi ně například postupné zaplňování prostor skládek, které měly původně sloužit pro 

nevyužitelné odpady, a to především komunální. Problémem je také ukládání neupraveného 

SDO 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, 

ale zároveň je také výhodné z hlediska ekonomického. [1][4] Na grafu 1 můžeme vidět produkci 

podnikových odpadů v roce 2017. 



12 

 

Graf 1: Produkce podnikových odpadů podle odvětví činnosti původce odpadu v roce 2017 [5] 

 

Pro pevnostní charakteristiky a únosnost recyklátů z SDO je zásadní kvalita materiálu 

(zdivo, beton, asfaltová směs atd.), ze kterého je recyklát vyroben. Velký vliv na kvalitu 

výsledného materiálu má „čistota“ tohoto materiálu. Cizorodé materiály jako jsou dřevo, 

plasty, nízkopevnostní beton, cihly a ocelová výztuž degradují vlastnosti výsledného produktu. 

V dnešní době to už není takovým problémem vzhledem k mechanizmům, které dokáží do 

velké míry tento cizorodý materiál z SDO separovat a jsou běžně používány i v ČR. Recyklované 

materiály mají široké uplatnění a doposud neznáme veškeré možnosti jejích využití v praxi. [6] 

Na grafu 2 můžeme vidět vývoj produkce vybraných podnikových odpadů včetně odpadů ze 

stavebnictví. 

Graf 2: Vývoj produkce vybraných podnikových odpadů v letech 2006-2017 [5] 
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2.2. Výroba recyklovaných stavebně demoličních materiálů 

Recyklací SDO vzniká recyklát, který lze využít jako náhradu přírodního kameniva. 

Může být použit do konstrukčních vrstev PK, případně jako vhodný materiál do zemního tělesa 

a podloží PK. [3] 

Vhledem k dnešní velké spotřebě stavebních materiálů je zřejmé, že recyklace SDO je 

zásadní z pohledu zachování udržitelného rozvoje. Zároveň může sloužit k překonání rozporu 

mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí. Recyklace stavebně demoličních 

materiálů (RSM) nám přináší mnoho příznivých dopadů. Mezi ně patří například: [7] 

- Snižování objemů odpadů. [7] 

- Omezování čerpání přírodních neobnovitelných zdrojů. [7] 

- Úspora energií jako jsou elektřina, pohonné hmoty nebo topná média. [7] 

- Prevence znečišťování (výfukové plyny, prach). [7] 

- Snižování některých dalších nežádoucích vlivů např. hluk, zatížení komunikací, doba 

výstavby. [7] 

Je důležité zmínit, že využívaní RSM by nemělo mít vliv na kvalitu stavebního díla, proto je 

důležité využívat tyto materiály správným způsobem. Pokud tedy dodržíme správné postupy, 

jsou použité RSM v mnoha případech stejně hodnotné jako materiály standardní. Problémem 

je ovšem nedostatečné vzdělání a informovanost o dané problematice, což lze v mnoha zemích 

považovat za hlavní bariéru, která brání uplatnění recyklačních technologií. [7] 

Jak již bylo zmíněno, náhrada přírodního kameniva recyklátem je možná pouze při 

zajištění dostatečné kvality RSM. K tomu slouží dnes již poměrně známý a dodržovaný 

technologický postup. Ten obsahuje výběr vhodné technologie demolice, drcení získaného 

materiálu a následné třídění. [8] 

Ze zkušeností získaných při demoličních pracích z hlediska dalšího využití druhotného 

materiálu se ukázalo jako nezbytné provádět důsledné třídění již při demolici. Lze konstatovat, 

že zahraniční zkušenosti tento způsob jednoznačně potvrdili. Třídění SDO již na stavbě, je 

v mnoha ohledech lepší než třídění takového materiálu přímo u zpracovatele druhotné 

suroviny. Tyto výhody spočívají především ve větší efektivitě takového třídění, a také ve snížení 

nákladů. To je způsobeno tím, že oddělení veškerých cizorodých materiálů od minerální sutě 

je při demolici snazší. [9] 

Při třídění během demolice je účelné klást důraz na oddělení kontaminovaných 

materiálů od nekontaminovaných, dále na oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí 
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určených k recyklaci. S tím souvisí vytvoření třídícího logistického systému, kdy jsou tyto 

materiály separovány v několika kontejnerech. Především by měly být odděleny materiály jako 

jsou kovy, organické materiály (zejména dřevo), minerální látky (kamenivo, maltoviny) a další 

odpady (nátěrové hmoty, azbesty apod.). Inertní minerální sutě jsou pak roztříděny na cihelnou 

stavební suť, betonovou suť, asfaltové (živičné) sutě a výkopovou zeminu. [10] 

Na kvalitu produkovaných recyklátů má zásadní vliv technologie použitá při zpracování 

stavebních odpadů. Ale nejde pouze o zvolenou technologii. Poměrně velkou roli hrají také 

organizace prací, logistický systém chodu recyklačního zařízení, který zahrnuje např. skladové 

hospodářství či dopravní trasy atd. [10] 

V posledních letech se u nás ustálila všeobecně uznávaná a používaná konfigurace, 

která je výhodná především s ohledem na zmiňovanou kvalitu výsledného recyklátu. Tato 

konfigurace je naznačena blokovým schématem. [10] Na obr. 1 je znázorněno blokové schéma 

úpravy stavebních odpadů. 

 

Obrázek 1: Blokové schéma úpravy stavebních odpadů [3] 

Jak již bylo zmíněno, důležitým faktorem pro kvalitu RSM je skladování těchto 

materiálů. Tyto materiály musí být skladovány odděleně podle druhu a jakosti především 

proto, aby se zabránilo jejich znehodnocení případným znečištěním, smícháním, vyplavováním 

apod. Při pravidelném využití recyklátů do pozemních komunikací musí být sledována jejich 

homogenita a stejnorodost s ohledem na úroveň jejich kvality. [3] 

Ne všechna existující a úspěšně se provozující zařízení se drží zmíněného blokového 

schématu. Ovšem téměř ve všech případech není možná výroba kvalitních recyklovaných 

materiálů bez tří základních operací – předtřídění – drcení – následné třídění. K těmto třem 

krokům by se měla přidat i další technologická operace, kterou je separace lehkých a 

prachovitých částic, případně praní, což je činnost, která je v recyklačních zařízeních v zemích 
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EU zcela běžná. S postupnou certifikací některých recyklovaných produktů bude jejich 

přítomnost v řadě linek nezbytná i u nás. [9]   

V oboru recyklací stavebních sutí existují v současnosti i firmy, které využívají pouze 

část z výše uvedeného řetězce. Ve snaze snížit provozní náklady na minimum, provozují tyto 

firmy nejrůznější třídící zařízení bez drtiče, nebo naopak provozují pouze samostatné drtiče, 

většinou menších rozměrů. [9] 

2.2.1. Mobilita recyklačních linek 

Recyklační technologii můžeme rozdělit podle její mobility do tří skupin. Jedná se o 

technologii mobilní, semimobilní a stacionární. V ČR se největšího rozvoje dosáhlo především 

v oblasti mobilních drtičů a třídičů. Více než 90 % všech materiálů je recyklováno právě těmito 

zařízeními. Po roce 2000 došlo k mohutnému rozvoji v oblasti využívání pásových podvozků 

v recyklačních strojích, a to jak v drtičích, tak i v třídičích. Téměř všechny stroje jsou navíc 

vybaveny dálkovými ovladači, takže je může obsluhovat strojník v nakladači či rypadle, kterým 

je drtič zavážen. [11]  

2.2.1.1. Mobilní úpravny SDO 

Mobilní úpravny mají všechny své komponenty osazeny na přívěsných nebo návěsných 

podvozcích, což umožňuje jejich použití přímo na staveništích. Ovšem jsou omezena možností 

přepravy na komunikacích a musí proto splňovat předepsané úpravy pro přepravu vozidla. 

Nevýhody těchto zařízení jsou především vyšší provozní náklady, způsobené například 

transportem a montáží. Dále se jedná o omezený sortiment vyráběných frakcí, vyšší náročnost 

na zajištění trvalého využití a nedodržování ochrany okolí před nežádoucími vlivy na životní 

prostředí jako nadměrná hlučnost nebo emise škodlivin v ovzduší. [11][12] 

2.2.1.2. Semimobilní úpravny SDO 

Jedná se o úpravny složené z více transportovatelných částí, které se na stavbě 

smontují na ocelové konstrukci. Výhody a nevýhody jsou podobné jako u mobilních úpraven. 

Výhodou jsou nižší náklady a dále není třeba provádět údržbu podvozku. Nevýhodou je delší 

doba montáže. [11][12] 

2.2.1.3. Stacionární úpravny SDO 

Tyto úpravny se používají například pro zpracování surového kameniva v kamenolomu 

nebo k recyklaci stavební suti. Stacionární úpravny nejsou pohyblivé, a proto mohou být větší 

a díky svému vybavení umožňují zpracování velkého množství recyklátu. Nevýhodou je nutnost 
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zajistit stálý přísun materiálu, což při vysokých cenách za dopravu způsobuje nižší ekonomickou 

efektivitu provozu. [11] 

2.2.2. Vliv druhu drtiče na recyklovaný materiál 

Pro drcení minerálního stavebního odpadu se používají především dva druhy drtičů. 

Jedná se o drtiče čelisťové a odrazové. Existují také další druhy drtičů, jako jsou kuželové nebo 

vertikální, ale jejich využití je spíše výjimečné. [11] 

Čelisťové drtiče jsou používány především pro hrubé a střední drcení tvrdých a 

houževnatých surovin. Principem je drcení materiálu tlakem, ale zároveň také lámáním nebo 

roztíráním v prostoru mezi pevnou a pohyblivou částí drtiče. To se děje v průběhu pohybu 

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

drceného materiálu dolů k výpustné štěrbině. Změnou šířky výpustné štěrbiny je možné 

získávat produkt požadované zrnitosti. [13] Schématický řez jednovzpěrným čelisťovým 

drtičem můžeme vidět na obr. 2.  

 

Obrázek 2: Řez jednovzpěrným čelisťovým drtičem [13] 

Odrazové drtiče drtí materiál prudkými údery drtících lišt a nárazy rychle se 

pohybujících zrn na nepohyblivé pancéřové desky. Rozdíl oproti čelisťovým drtičům je v tom, 

že zrna jsou drcena v místech své nejmenší soudržnosti, což je podél štěpných ploch, trhlin a 

puklin. V čelisťových drtičích je průběh rozpadu zrn určen jejich polohou v drtícím prostoru. 

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

Při porovnání drtičů z hlediska zdrobnění, čelisťové drtiče mají nižší poměr zdrobnění, 

ale výstupní materiál obsahuje méně jemných částic než drtič odrazový. Na druhou stranu 

tvarové součinitele materiálu u odrazových drtičů jsou výrazně lepší než u produktů 

z čelisťových drtičů. [11] 

Použití čelisťových drtičů je spojeno s řadou problémů. Při použití čelisťových drtičů 

k recyklaci železobetonů dochází v řadě případů k nedokonalému odstranění betonu z výztuže. 

Dále může docházet k ucpávání drtiče výztuží. Z těchto důvodů není vhodné používat čelisťové 

drtiče k recyklaci železobetonů. Při recyklaci asfaltových bloků těmito drtiči dochází k jejich 

zalepování, a proto nejsou vhodné ani k tomuto využití. Další problém u čelisťových drtičů 

může nastat při recyklaci tenkých betonových desek, kdy dochází k nedokonalému zdrobnění. 

Čelisťové drtiče však mají i své výhody. Jednou z těchto výhod jsou výrazně nižší provozní 

náklady. Další výhodou je životnost čelistí, která je vyšší než u odrazových lišt či odrazových 

desek. Mezi další výhody patří např. jejich malá prašnost a nízké zatížení okolí hlukem. To může 

být výhodou především pro použití při recyklaci v místě demolice. [11]  

Výsledný materiál z čelisťového drtiče má tedy horší tvarové vlastnosti než materiál 

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 pouze pro podřadné účely. [11] 
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2.3. 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 %.“ [3] 

„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.“ [3] 

„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.“ [3] 

„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.“ [3] 

„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).“ [3] 

„Recyklát asfaltový – je recyklát z vozovek, kde je podíl 30 % < Ra ≤ 95 % hm.“ [3] 

„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.“ [3] 

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

polyetylénové obaly, textil, organické materiály (např. humus, rašelina), apod. Z hlediska 
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stanovování obsahu ostatních částic (Y) se tyto přiřazují při zkoušce podle ČSN EN 933-11 ke 

složce jiných částic (X).“ [3] 

„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.).“ [3] 

2.3.1. Betonový recyklát 

Betonový recyklát je v současné době poměrně rozšířeným recyklovaným materiálem. 

Jeho použití je popsáno i v některých normách. Je možné ho využívat např. do podkladních 

vrstev vozovek stmelených cementem, do ochranných vrstev silničních komunikací a 

pražcového podloží (jako mechanicky zpevněná zemina) a především jako náhrada běžného 

plniva (přírodního kameniva) do konstrukčních betonů nižších tříd. Nově se s ním počítá i do 

spodní vrstvy nových CB krytů. Další možnost využití betonového recyklátu je do asfaltových 

směsí pro výstavbu a opravy asfaltových vozovek. Je však nezbytné dodržet receptury a 

pracovní postupy předepsané příslušnými normami. Hlavní nedostatky betonového recyklátu 

jsou jeho heterogennost, (kromě betonového recyklátu z CB krytů dálnic). Dále sem patří vyšší 

nasákavost, která je 5 – 10 %. U drobné frakce může být nasákavost i přes 10 %. Důležitým 

nedostatkem je také špatná trvanlivost drobné frakce. [10][14] Na obr. 4 je vidět betonový 

recyklát různých frakcí. 

 

Obrázek 4: Betonový recyklát různých frakcí [15] 

Drobná frakce 0/4 mm má své využití pro výrobu cementu. Frakce betonového 

recyklátu 0/16 mm je vhodná při použití do aktivních zón násypů těles komunikací podobně 

jako směsný recyklát. Betonový recyklát však dosahuje lepších hodnot únosnosti, nasákavosti 

a mrazuvzdornosti. Materiál frakce 0/16 mm je dobře zhutnitelný. Recyklát střední frakce 0/32 

mm a 16/32 mm se dá uplatnit jako náhrada štěrku do podkladních vrstev vozovky. Recyklát 
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frakce 16/32 mm se dá využít jako plnivo do betonu, také ho lze využít při výrobě zdících 

prefabrikátů. Recyklát širokých a velkých frakcí 0/63 mm, 32/63 a dalších lze použít jako 

náhrada kameniva do podkladních vrstev komunikací. [14][16] 

2.3.2. Recyklace betonového materiálu 

Recyklace betonu dostala svou dnešní podobu až s rozvojem nových demoličních 

technologií a technologických postupů drcení betonových kusů a separace výztuže pomocí 

mobilních a semimobilních zařízení. Možnost využití betonového recyklátu závisí především na 

kvalitě původního materiálu, způsobu recyklace a na dobré znalosti vlastností výsledného 

materiálu. [17] 

Recyklace sestupného typu (Down-Cycling) – jedná se o typ recyklace, při které se 

výsledný materiál používá v dalším cyklu jako materiál s nižšími užitnými vlastnostmi. Je to 

způsob, který je nejvíce rozšířen jak u nás, tak i ve světě. Je tedy nejčastěji používaným typem 

recyklace betonu. [14] Na obr. 5 je znázorněn model cyklu recyklace se snižováním užitných 

vlastností produktu. 

 

Obrázek 5: Model cyklu recyklace se snižováním užitných vlastností produktu „Down – 
Cycling“ [14] 

Recyklace vzestupného typu (Up-Cycling) – zde se jedná o recyklaci, kde je výsledkem 

materiál, který má stejné, případně ještě vylepšené vlastnosti. Je to ovšem cyklus náročnější 

na technologické vybavení, a také na vloženou energii. Výsledný produkt má takové vlastnosti, 

že může sloužit i několikanásobně déle. Největším problémem je vrstva cementového tmelu 

ulpívající na povrchu zrn recyklovaného kameniva, která způsobuje zhoršení vlastností 
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výsledného produktu. Tato vrstva musí být odstraněna např. obrušováním. [14] Na obr. 6 

můžeme vidět model cyklu s plně recyklovatelným betonem. 

 

Obrázek 6: Model cyklu recyklace s plně recyklovatelným betonem „Up – Cycling“ [14] 

2.3.3. Asfaltový recyklát 

Asfaltový recyklát je materiál získaný odfrézováním asfaltových vrstev nebo drcení desek 

vybouraných z asfaltových krytů vozovek nebo velkých kusů asfaltové směsi a asfaltové směsi 

z nadbytečné výroby. Pro použití asfaltového recyklátu k výrobě asfaltových směsí je důležitá 

znalost základních vlastností. Mezi tyto vlastnosti patří složení recyklátu, tedy čára zrnitosti, 

obsah asfaltového pojiva a druh asfaltového pojiva. [18] Na obr. 7 je asfaltový recyklát různých 

frakcí. 

 

Obrázek 7: Asfaltový recyklát různých frakcí [15] 
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Asfaltový recyklát se v současné době zpracovává především na zpětné využití 

v obalovnách. Další možnost jeho využití je např. u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější 

frakce na povrchu a při výstavbách obslužných nebo účelových (polních) komunikací. Při použití 

tohoto materiálu lze dosáhnout velice dobré kvality takovéto obslužné nebo účelové 

komunikace i bez složitější mechanizace. Pro použití recyklátu v obrusných vrstvách vozovek je 

zásadní kvalita používaného kameniva. Důležité vlastnosti jsou odolnost proti obrusu, odolnost 

proti mechanickému poškození a odolnost proti cyklickému zmrazování a rozmrazování. 

[16][18] 

Využití asfaltových recyklátů je vhodné především pro technologie za studena za použití 

emulzí, a také se dá využít v kombinaci s cementem. Principem je obalení ekologicky závadných 

částic, což sníží možnost znehodnocení odpadních vod, a také blízkého okolí. Zde je popsáno 

několik vhodných využití asfaltového recyklátu za studena: [19] 

- Pro málo zatížené vozovky, spodní podkladní vrstvy a zpevnění vyrovnávacích vrstev se 

používá asfaltový recyklát bez přidání nového pojiva. [19]   

- Pro provedení nové stmelené podkladní vrstvy lze použít asfaltový recyklát s přidáním 

hydraulického pojiva jako např. cementu, vápna či strusky. [19]   

- Pro použití do staveb, kde staré úpravy obsahují dehtové pojivo se používá způsob 

s přidáním emulze k asfaltovému recyklátu. [19]   

- Nejlepších výsledků dosáhl kombinovaný způsob, kdy se k recyklovanému asfaltu přidává 

emulze i cement a bylo zjištěno, že vlastnosti takovéto směsi je možné srovnat se směsmi 

typu obalovaného kameniva, které se zpracovávají za horka. [19]   

Jak již bylo zmíněno, asfaltový recyklát vzniká recyklací asfaltových materiálů. Tuto recyklaci 

můžeme rozdělit podle místa, kde je tato recyklace prováděna a podle technologie provádění. 

Podle místa provádění se dělí na recyklaci na místě nebo recyklaci v míchacím centru. Podle 

technologie se pak dělí na recyklaci za horka a za studena. Z toho plyne, že existují základní 

čtyři druhy recyklace asfaltového materiálu: [20] 

- V míchacím centru za horka 

- V míchacím centru za studena 

- Na místě za horka 

- Na místě za studena 
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2.4. Užití recyklátů v pozemních komunikacích 

Při správném použití recyklovaných stavebně demoličních materiálů jsou tyto 

materiály stejně hodnotné, jako standardní přírodní materiály. Proto lze konstatovat, že 

správné využívaní těchto materiálů není na úkor stavebního díla. [3] 

2.4.1. Konstrukce vozovky  

Obecně se konstrukce pozemních komunikací skládá z podloží, pláně zemního tělesa, 

ochranné vrstvy, podkladních vrstev a krytových vrstev. Podkladní vrstvy se dále dělí na spodní, 

které v dnešní době přebírají funkci ochranné vrstvy a horní podkladní vrstvy. Krytové vrstvy 

se dělí na vrstvu ložnou a obrusnou. Podle rozdělení konstrukčních vrstev jsou pak určeny 

parametry pro jejich kvalitu a tloušťku. Tyto parametry ovlivňují vlastnosti podloží, tloušťka a 

typ krytových vrstev, dopravní zatížení a klimatické vlivy. V této práci se zaměřuji na podkladní 

vrstvy vozovky. [21][22] Na obr. 8 je znázorněno schéma konstrukce vozovky. 

 
Obrázek 8: Schéma konstrukce vozovky [21] 

Na obrázku je původní uspořádání konstrukce vozovky, které se dnes již změnilo a 

funkci ochranné vrstvy přebírá spodní podkladní vrstva. Na konstrukci vozovky působí dopravní 

zatížení a klimatické (povětrnostní) vlivy. Dopravní zatížení můžeme vyjádřit jako počet zatížení 

určité velikosti. U netuhých vozovek má kromě velikosti zatížení vliv také doba trvání zatížení. 

Zatížení působící na konstrukci a podloží vozovky se projevuje ve stmelených vrstvách tahovým 

a tlakovým namáháním, v nestmelených vrstvách způsobuje tlak a smyk. V podloží pak 

způsobuje stlačení a smyk na okraji zemního tělesa. [23] Namáhání jednotlivých vrstev je 

znázorněno na obr. 9.  
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Obrázek 9: Schéma zatížení vozovky [23] 

2.4.2. Podkladní vrstvy pozemních komunikací  

Podkladní vrstvy musí zajistit dostatečnou únosnost vozovky. Dále by měly být 

vhodným podkladem pro položení krytových vrstev vozovky (cementobetonového krytu, 

asfaltových vrstev nebo dlažby). Tyto vrstvy by také měly umožnit staveništní dopravu, aniž by 

došlo k jejich poškození. Podkladní vrstvy dělíme na nestmelené vrstvy, vrstvy stabilizované a 

stmelené hydraulickými pojivy, prolévané vrstvy, vrstvy z recyklovaného materiálu a vrstvy 

z hutněných asfaltových směsí. [21] 

U nestmelených vrstev je únosnost dána druhem použitého kameniva, jeho zrnitostí a 

mezerovitostí. Pro nestmelené vrstvy je velice důležité použít kamenivo s plynulou čárou 

zrnitosti. Navrhované tloušťky těchto vrstev jsou dány návrhovou úrovní porušení, dopravním 

zatížením a únosností podloží. Maximální a minimální tloušťky vrstev jsou dány technologií 

provádění. Do této skupiny řadíme mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť, vibrovaný 

štěrk, štěrkopísek a mechanicky zpevněnou zeminu. [21][24] V tab. 1 jsou popsány požadavky 

na recyklované kamenivo pro nestmelené směsi a vibrovaný štěrk. 



25 

 

Tabulka 1: Požadavky na recyklované kamenivo pro nestmelené směsi a vibrovaný štěrk [3] 

 

U podkladních vrstev stabilizovaných a stmelených hydraulickými pojivy se na 

únosnosti podílí každá podkladní vrstva v závislosti na požadované pevnosti. Tyto podkladní 

vrstvy se při tvrdnutí smršťují a vytváří tak trhliny, které se v závislosti na teplotě rozšiřují a 

zužují. V asfaltových vrstvách pak mohou vznikat reflexní trhliny. Vývoj reflexních trhlin se dá 
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částečně snížit omezením tloušťky dané vrstvy. V těchto podkladních vrstvách se zřizují příčné 

a podélné spáry. Patří sem například podkladní vrstva z podkladního betonu, z válcovaného 

betonu, z mezerovitého betonu nebo asfaltocementového betonu. [21][24] V tab. 2 jsou 

požadavky na RSM pro stmelené směsi a prolévané vrstvy. 

Tabulka 2: Požadavky na RSM pro stmelené směsi a prolévané vrstvy [3] 

 

Pro prolévané vrstvy platí, že na únosnosti se podílí výplňové směsi kameniva kamenné 

kostry. Do této skupiny řadíme např. štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM), 

penetrační makadam (PM) nebo kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS). PM se 

používá především jako horní podkladní vrstva na podklady z nestmelených vrstev. ŠCM je 

možné použít jako vhodnou náhradu mechanicky zpevněného kameniva. [21][24]  

U podkladních vrstev z hutněných asfaltových směsí se na únosnosti podílejí zrnitost 

kameniva, druh a množství pojiva. Patří sem hutněné asfaltové vrstvy a studené pěnoasfaltové 

vrstvy. [24] V tab. 3 jsou doporučené požadavky na recyklované kamenivo pro asfaltové směsi. 
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Tabulka 3: Doporučené požadavky na recyklované kamenivo pro asfaltové směsi [3] 

 

Návrh podkladních vrstev z recyklovaného materiálu je možný pouze za předpokladu, 

že splňuje 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. Recyklovaný 

asfaltový materiál je možné využít jako podkladní a ochrannou vrstvu náhradou za štěrkopísek, 

štěrkodrť, vibrovaný štěrk, mechanicky zpevněné kamenivo nebo penetrační makadam. Využití 

asfaltových recyklátů do podkladních vrstev vozovek popisují TP. [21][24] 

Betonový recyklát je možné využít jako náhradu kameniva téměř ve všech vrstvách 

vozovek, ale musí splňovat kvalitativní požadavky na kamenivo použité v těchto vrstvách. [21] 
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Tab. 4 popisuje možné využití jednotlivých druhů recyklátů do konstrukčních vrstev vozovky a 

do podloží.  

Tabulka 4: Doporučené užití RSM podle zastoupeného základního materiálu [3] 
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2.4.3. Užití do nestmelených vrstev 

Pro použití RSM do nestmelených vrstev musí být splněny požadavky dle tab. 5. 

Tabulka 5: Požadavky na nestmelené směsi z RSM [3] 

 
 

Užití recyklovaných stavebně demoličních materiálů do konstrukce vozovky bez použití 

pojiva je stejné jako u nestmelených směsí podle ČSN EN 13285 a nestmelených vrstev podle 

ČSN 73 6126-1. Při použití recyklovaného kameniva jako štěrkodrti ŠDA je maximální třída 

dopravního zatížení TDZ III. Častější je však jeho využití jako štěrkodrti ŠDB, pro které je 

maximální třída dopravního zatížení TDZ V. Pro využití recyklovaného kameniva jako 

mechanicky zpevněné zeminy MZ platí maximální třída zatížení TDZ V. [25] V tab. 6 můžeme 

vidět přehledně zpracované užití recyklovaného stavebního materiálu do nestmelených vrstev 

v závislosti na třídě dopravního zatížení. 
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Tabulka 6: Užití RSM do nestmelených vrstev [3] 

 

2.4.4. Užití do stmelených vrstev 

Pro použití RSM do stmelených vrstev musí být splněny požadavky dle tab. 7. 

Tabulka 7: Požadavky na stmelené směsi z RSM [3] 

 

Nejčastěji používané frakce recyklovaných materiálů do stmelených směsí jsou 0/22, 

0/32, 0/45. Zásadním faktorem pro návrh čáry zrnitosti směsi stmelené hydraulickým pojivem 

je obsah jemných částí a nadsítné. Pro obsah jemných částí je maximální hodnota 15 % a 
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maximální nadsítné 15 %. Doporučeným pojivem pro tyto směsi je cement nebo hydraulická 

silniční pojiva specifikována v ČSN EN 14227-1 a 5. Maximální velikost zrn recyklovaného 

kameniva použitého do asfaltových směsí je 22 mm. Tato hodnota platí pro ložní a podkladní 

vrstvy ve vozovkách s třídou dopravního zatížení TDZ II až TDZ VI. Jsou i případy, kdy je možné 

využít recyklované kamenivo do obrusných vrstev. U tohoto použití je však velice důležité 

sledovat maximální množství obsahu jemných částic hrubého recyklovaného kameniva. Tato 

hodnota nesmí přesáhnout 2 %. Také je zásadní dodržet minimální hodnotu ohladitelnosti 

PSV48. [25] 

Recyklované stavebně demoliční materiály však nemusí vyhovět pouze technickým, ale 

také ekologickým parametrům. Všechny recyklované stavebně demoliční materiály vyrobené 

a používané do konstrukce 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 ekotoxicky recyklovaného kameniva. 

[25] V tab. 8 je popsáno užití RSM do asfaltových vrstev, vrstev stmelených hydraulickým 

pojivem a prolévaných vrstev. 

Tabulka 8: Užití RSM do asfaltových vrstev, vrstev stmelených hydraulickým pojivem a 
prolévaných vrstev [3] 

  



32 

 

2.4.4.1. Pojiva pro stmelené vrstvy 

Jako pojiva pro stmelené vrstvy se používají cementy, hydraulická silniční pojiva, asfalt, 

asfaltové emulze a zpěněný asfalt. [3] 

Cement – musí splňovat požadavky ČSN EN 197-1. [3] 

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

HRB 22,5 E nebo HRB 32,5 E. [3] 

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 podle předpokládané třídy dopravního zatížení 

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

asfaltového se uvažuje třída dopravního zatížení TDZ V a TDZ VI. [3] 

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. [3] 

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

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

speciálním postupem. 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 následující parametry. Poloviční pokles (T1/2) 

v sec = min. 10 a poměr napěnění (ER), ml/g = min. 10. [3] 

2.5. Problematické vlastnosti recyklátů 

Recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltů či recyklované kamenivo z komunikací 

mají své specifické vlastnosti. Některé lze na mnoha stavbách s výhodou využívat ale některé 

mohou být pro některé druhy staveb problematické. [26] 

Je mnoho vlastností, které od recyklovaných materiálů požadujeme. Zkoušky kameniva 

jsou rozděleny do tří skupin. Jedná se zkoušky geometrických vlastností, fyzikálních vlastností 

a chemických vlastností kameniva. Mezi geometrické vlastnosti patří zrnitost, tvar zrn hrubého 

kameniva (index plochosti a tvarový index), procentuální podíl ostrohranných a oblých zrn a 
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obsah jemných částic. Mezi fyzikální vlastnosti patří odolnost proti drcení hrubého kameniva, 

odolnost hrubého kameniva proti otěru, objemová hmotnost zrn a nasákavost. Mezi chemické 

vlastnosti patří například obsah alkálií, rozpustných sulfidů nebo zastoupení různých 

stavebních materiálů v recyklátu. Zkoušky vybraných vlastností recyklátů budou popsány 

v rámci praktické části této práce. [27] 

Zásadní problém je ten, že u některých vlastností recyklátů je velice obtížné dodržení 

určitých kritérií, stanovených pro kamenivo. Z těchto vlastností je zásadní například 

nasákavost, kde především u recyklátů ze zdiva (tzv. cihelný recyklát se zbytky maltovin) je 

dosažení požadovaných nároků ve většině případů nesplnitelné. Nasákavost cihelného 

recyklátu přesahuje hranici 10 %, což je velice nevýhodné z hlediska namrzavosti, která může 

dosahovat až 18 % rozpadu vlivem mrazu. Betonový recyklát má nasákavost v rozmezí 5-10 %, 

přičemž u drobné frakce se tato hodnota ještě zvětšuje. Např. u frakce 0/4 mm je to více než 

10 %, zatímco hodnota nasákavosti přírodního kameniva se pohybuje do 2 %. Další důležitou 

problematickou vlastností recyklovaného materiálu je horší odolnost proti drcení (otlukovost). 

Jedná se především o směsný recyklát s velkým obsahem cihelných a jemnozrnných částic. 

Otlukovost zkouškou Los Angeles (LA) se u směsných materiálů, s významným obsahem 

cihelných a keramických částic pohybuje mezi 60-70 %. Maximální hodnota LA pro přírodní 

kamenivo je 40 %, příp. 50 %. Proto se směsný recyklát s velkým obsahem cihelných částic 

nedoporučuje používat do podkladních vrstev. [6][25][26][28] 

Pro dosažení požadovaných hodnot u těchto zkoušek je nutné klást důraz především 

na homogenní spolehlivé třídění recyklovaného materiálu a na pravidelné provádění 

kontrolních zkoušek odebíraného materiálu. Zásadním faktorem je také zavedení tzv. 

funkčního zkoušení pro recyklované materiály, které by mělo simulovat skutečné namáhání na 

zhutněné stavební materiály v konstrukci vozovky. [25] 

Mezi důležité vlastnosti patří také objemová hmotnost, která u recyklátů dosahuje 

nižších hodnot než u přírodního kameniva. Například betonový recyklát má objemovou 

hmotnost okolo 2000-2300 kg/m³. Mezi další problematické vlastnosti můžeme zařadit také 

některé geometrické vlastnosti, jako jsou zrnitost nebo tvarový index. Jako další sem můžeme 

zařadit i některé chemické vlastnosti jako je například obsah škodlivých látek (zejména síranů 

a chloridů). Další nevhodnou vlastností může být kontaminace chloridovými ionty, která se 

projevuje u recyklátů, obsahujících materiál z vozovek. To je způsobeno použitím 

odmrazovacích solí v zimním období. [28] 
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2.6. Zahraniční zkušenosti 

Stavební a demoliční odpady představují hmotnostně asi čtvrtinu až třetinu z celkové 

produkce odpadu. To platí jak v ČR, tak i v ostatních zemích EU. V některých zemích EU je to 

dokonce výrazně vyšší podíl. Např. v Německu, Rakousku a Holandsku je to více než 50 %. 

Z těchto údajů vyplývá, že se v řadě zemí v oblasti odpadů jedná o hlavní materiálový tok. 

Jedním z cílů rozvoje recyklace stavebních a demoličních odpadů je snaha minimalizovat 

objemy ukládaných odpadů. Produkce recyklovaného kameniva ze stavebních a demoličních 

odpadů činí v zemích EU asi 5 % až 15% produkce přírodního stavebního kameniva. [29]   

2.6.1. Dánsko 

Dánsko si stanovilo cíl do roku 2004 dosáhnout 90 % míry recyklace SDO. Aby se zvýšila 

míra recyklace, byly v Dánsku zavedeny postupy na identifikaci a třídění problematických látek 

v SDO, přísnější požadavky na selektivní demolici a požadavky na kvalifikaci demoličních 

společností. [30] 

V Dánsku se recyklované materiály dělí do tří kategorií. Pro jednotlivé kategorie je 

dáno, za jakých podmínek a na jakých místech mohou být použity. Materiály musí být 

posuzovány i s ohledem na budoucí umístění. Jedná se především o vzdálenost vozovky od 

pramenů pitné vody, nádrží pitné vody, sladké a mořské vody. Určení výsledné koncentrace 

škodlivých látek se stanovuje z výluh. Výluh z těchto materiálů nesmí překročit stanovené 

limity škodlivých látek jako jsou arsen, baryum, rtuť, chloridy, olovo atd. Podle obsahu 

škodlivých látek pak dělíme materiály do jednotlivých kategorií. Kategorie 1 nesmí překročit 

stanovené limity, pro kategorii 2 mohou být lehce překročeny a kategorie 3 vysoce překračuje 

dané limity.  [31] 

Do kategorie 1 se řadí takové materiály, které nepotřebují žádné schválení pro použití. 

Materiály kategorie 2 už potřebují povolení. Výjimkou jsou však materiály, které obsahují 

zákonem schválený frézovaný (vybouraný) asfaltový kryt, drcený beton, popel a létavý popílek. 

Materiály kategorie 2 je zakázáno použít blíže než 20 metrů od pitné vody, a také nesmí být 

použity do nezpevněné vrstvy, která má mocnost větší než 0,3 metru. Materiály zařazené do 

kategorie 3 musí být komplexně přezkoumány a následně je rozhodnuto o jejich možném 

využití. [31] 

V roce 2002 dánský silniční institut stanovil národní specifikace pro použití betonového 

recyklátu do konstrukce pozemních komunikací. Byly vytvořeny tři třídy A, B a C, které byly 

založeny na zjištěném modulu pružnosti E, odolnosti proti drcení zkouškou LA a čistotě 
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materiálu. Třídy A a B mohou být použity jako podkladní materiál na všech typech komunikací, 

zatímco třída C má své omezení pro použití. Třída A a B by měla mít maximálně 7 %-ní propad 

sítem 0,063 mm. Třída C může mít maximálně 9 %-ní propad sítem 0,063 mm. [32] Rozdělení 

do jednotlivých skupin je znázorněno v tab. 9. 

Tabulka 9: Souhrn dánských požadavků na betonové recykláty [32] 

 

2.6.2. Nizozemsko 

Nizozemsko si stanovilo za cíl dosáhnout 90% míry recyklace SDO do roku 2000, což 

bylo dosaženo již v roce 1999. [30] 

V Nizozemí se dělí recyklované materiály do dvou kategorií. Toto dělení probíhá na 

základě emisí a složení vybraného vzorku. Hodnoty emisí jsou určeny na základě maximálního 

množství vybraných anorganických složek, které mohou být rozptýleny do povrchových vod a 

půdy bez působení zvýšené zátěže. Maximální hodnoty emisí jsou pak stanoveny stejně jako 

v Dánsku, a to z výsledků výluhových zkoušek. Tyto zkoušky však nemohou určit množství 

organických látek a rozhodující je tedy celkové složení materiálu. Z těchto zkoušek je pak 

rozhodnuto, jestli je daný materiál vhodný pro recyklaci a opětovné použití. [31]  

Do kategorie 1 řadíme materiály, které nepřekračují žádné ze stanovených limitů. 

Materiály této kategorie lze využívat bez dalších ochranných opatření. Materiály kategorie 2 

nepřekračují schválené limity obsahu organických složek, ale nesplňují limity pro obsah 

anorganických složek. Proto nemohou být použity bez ochranných prostředků. Pro použití musí 

být tyto materiály technologicky izolovány. [31] 
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2.6.3. Švédsko 

Stavební a demoliční odpad představuje největší množství odpadu ve Švédsku. Protože 

míra recyklace SDO je ve Švédsku v současné době mezi 50-60 % je zde velký potenciál pro 

zvýšení. Do roku 2020 by měla míra recyklace dosáhnout 70 % dle rámcové směrnice EU o 

odpadech. [30] 

Recykláty z betonu jsou ve Švédsku rozděleny podle svých materiálových charakteristik 

do čtyř tříd 1, 2, 3 a 4. Třída 1 a 2 mohou být použity do podloží a do podkladních vrstev vozovek 

s nízkým dopravním zatížením. Především se jedná o pěší komunikace pro chodce a 

komunikace pro cyklisty. Kvalita každé třídy je založena na vlastnostech betonu před recyklací. 

Důležité vlastnosti jsou pevnost v tlaku podle EN 12390-3 a odolnost proti drcení Los Angeles. 

Minimální požadavky na pevnost v tlaku pro třídu 1 jsou 30 MPa a pro třídu 2 je to 20 MPa. 

[32] V tab. 10 jsou shrnuty švédské požadavky na betonové recykláty. 

Tabulka 10: Švédské požadavky na betonové recykláty [32] 

 

2.6.4. Německo 

Německo dosáhlo do roku 2002 míry recyklace SDO 85 %, přestože produkuje největší 

množství tohoto odpadu v EU. [30] 

Největší důraz ve spojení s využitím recyklovaných materiálů je kladen na ochranu 

spodních vod. Stejně jako v jiných zemích jsou emise recyklovaných materiálů určovány 

pomocí výluhových testů. Tomuto testování však nemusí být podrobeny nové materiály. U 

těchto materiálů musí být zhodnocen samotný materiál, a také metoda použití. Nově 

recyklované materiály jsou hodnoceny na základě technických a ekologických vlastností. 
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Všechny společnosti, které se zabývají recyklací odpadů musí mít kompletní dokumentaci o 

původu odpadu, charakteristice odpadu a průběhu zpracování. [31] 

2.6.5. Portugalsko 

V roce 2006 vyvinula Národní portugalská laboratoř pro stavební inženýrství (LNEC) 

specifikace pro použití betonového recyklátu (RCA) v podloží a podkladních vrstvách vozovky. 

Specifikace jsou založeny na požadavcích, které jsou obsaženy v evropských normách EN 13242 

a EN 13285. Recykláty jsou zařazeny do kategorie B nebo C podle složení. Následně je 

specifikace produktu navržena tak, aby vyhovovala konečnému použití, tedy provozu 

určenému denní intenzitou dopravy. Materiály RCA jsou rozděleny do tříd AGER 1, 2 a 3. [32] 

Toto rozdělení můžeme vidět v tab. 11. 

Tabulka 11: Přehled požadovaných vlastností betonových recyklátů v Portugalsku [33] 

 

2.6.6. USA 

V posledních letech byla v USA snaha začlenit asfaltové recykláty do krytových vrstev 

vozovek a do podkladních vrstev pomocí cementového pojiva. Byl proveden výzkum, kdy se 

zkoumala směs s obsahem betonového recyklátu (RCA) a asfaltového recyklátu (RAP). Hlavní 

myšlenkou tohoto výzkumu byla snaha usnadnit využití těchto materiálů jako alternativních 

podkladních materiálů. Byla provedena řada geotechnických laboratorních testů na vzorcích 

RCA s obsahem 100 %, 50 %, 30 % a 15 % RAP. Výsledky ukázaly, že směsi RAP/RCA s nízkým 

obsahem 15 % RAP splňují požadavky na trvalé namáhání a modul pružnosti pro použití 

v podkladních vrstvách vozovky. Směsi se 100 % RAP potvrdili, že tato směs nesplňuje 

požadavky z hlediska pevnosti. Z výzkumu lze tedy konstatovat, že směs RAP/RCA není plně 

v souladu s místními požadavky, ale může být zváženo jejich potencionální využití do 

konstrukce vozovek s nižším dopravním zatížením. [33] 
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2.6.7. Čína 

Vzhledem k velikosti dálniční sítě v Číně je nutné považovat recyklaci jako jedno 

z perspektivních řešení pro znovupoužití starého asfaltového krytu. Cílem pro opětovné použití 

tohoto materiálu je především snaha o zachování přírodních zdrojů, a také uspokojit 

hospodářské požadavky snížením nákladů na výstavbu dálnic. Byl proveden podrobný 

testovací program na recyklovaných asfaltových materiálech typu RAP. Cílem bylo zhodnotit 

mechanické a konstrukční vlastnosti tohoto materiálu pro využití do rekonstrukce vozovek. Pro 

stabilizaci různých typů směsí RAP byl použit portlandský cement tak, aby byly z hlediska 

ekonomiky, životního prostředí a použití do konstrukce co nejvýhodnější. Byla na nich 

provedena systémová analýza nákladů na životní cyklus. Z té bylo zjištěno, že přidání 

portlandského cementu s malým procentuálním zastoupením zlepšuje strukturální vlastnosti 

recyklovaných asfaltových materiálů, a to jak do nových konstrukčních vrstev, tak i při použití 

do rekonstrukcí. Použití RAP tedy nevede pouze ke snížení nákladů na výstavbu a rekonstrukci 

vozovek, ale je také přínosem pro životní prostředí a zachování udržitelných zdrojů. [34] 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část této bakalářské práce se zabývá zkoušením asfaltového a betonového 

recyklátu jako možné náhrady za přírodní kamenivo do nestmelených podkladních vrstev 

vozovky s nízkým dopravním zatížením. Nejprve byly provedeny zkoušky geometrických 

vlastností kameniva, a to stanovení zrnitosti pomocí sítového rozboru dle ČSN EN 933-1, a pro 

betonový recyklát byla provedena zkouška stanovení podílu plovoucích částic dle ČSN EN 933-

11. Následně byly vytvořeny tři směsi betonového a asfaltového recyklátu s různým 

procentuálním zastoupením obou složek. Na těchto třech směsích pak byly provedeny zkoušky 

nestmelených směsí, a to zkouška stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a 

optimální vlhkosti – Modifikovaná Proctorova zkouška dle ČSN EN 13286-2 a stanovení 

kalifornského poměru únosnosti (CBR) dle ČSN EN 13286-47. Zkouška CBR byla provedena pro 

tři směsi vystavené pouze laboratorní teplotě a následně pro stejné tři směsi, které byly 

vystaveny zvýšené teplotě 60 °C. Nahřátí zhutněné recyklované směsi ve formě CBR mělo 

simulovat pozitivní stabilizační účinek slunečních paprsků při provádění zrání zhutněných 

podkladních vrstev z asfaltových recyklátů. 

3.1. Zkoušené materiály 

Zkoušky jsem prováděl 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. se sídlem v Brně, která se zabývá 

recyklací stavebních odpadů.  

3.2. Zkouška zrnitosti  

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 do několika 

frakcí se sestupnou velikostí otvorů. Otvory sít a počet sít jsou vybrány dle druhu vzorků a 

požadované přesnosti. Pro oba recykláty jsem zvolil sadu 9 zkušebních sít. Největší zkušební 

síto mělo velikost otvorů 16 mm a nejmenší síto mělo velikost otvorů 0,063 mm. Pro asfaltový 

recyklát jsem zvolil metodu prosévání za sucha, protože kamenivo neobsahovalo částice 

ulpívajících na zrnech. Pro betonový recyklát jsem zvolil postup s praním kameniva, kvůli 

odstranění jemných částic ulpívajících na zrnech, které by mohli výsledek zkoušky ovlivnit. [35] 
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3.2.1. Postup zkoušky 

Nejprve jsem odebral dílčí vzorky obou recyklátů o hmotnosti určené dle normy 

ČSN EN 933-1. Následovalo praní betonového recyklátu. Betonový recyklát jsem vložil na 

soustavu sít poskládaných od největšího po nejmenší a proléval vodou až do doby, kdy ze 

spodního nejmenšího síta 0,063 mm vytékala čirá voda. Po praní následovalo sušení při teplotě 

(60 ± 5) °C do ustálené hmotnosti. Poté následovalo prosévání obou recyklátů. Po prosévání 

jsem zvážil dílčí hmotnosti recyklátů zadržené na jednotlivých sítech, zanesl do tabulky a 

vypočítal procentuální propady na sítech. Z těchto propadů na sítech jsem pak vykreslil křivky 

zrnitosti pro oba recykláty. Pro zjištění namrzavosti jsem pak obě křivky vynesl do Scheibleho 

kritéria namrzavosti.  

 

Obrázek 10: Sada sít  
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Obrázek 11: Betonový recyklát         Obrázek 12: Asfaltový recyklát 

3.2.2. Vyhodnocení 

Tabulka 12: Výsledky křivky zrnitosti betonového recyklátu 
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Graf 3: Křivka zrnitosti betonového recyklátu 

 

Tabulka 13: Výsledky křivky zrnitosti asfaltového recyklátu 
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Graf 4: Křivka zrnitosti asfaltového recyklátu 

 

Graf 5: Scheibleho kritérium namrzavosti pro betonový recyklát 
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Graf 6: Scheibleho kritérium namrzavosti pro asfaltový recyklát 
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3.3. Stanovení podílu plovoucích částic 

Tato zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 933-11 Zkoušení geometrických 

vlastností kameniva – Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva. 

Podstatou této zkoušky je stanovení podílu plovoucích částic recyklátu, který se vyjádří 

jako objem hmotnosti. Zkušební navážka se ponoří do nádoby naplněné vodou, rozmíchá se za 

účelem omytí částic a uvolnění plovoucích částic. Plovoucí částice se sesbírají jejich povrch se 

jemně osuší suchým savým hadrem. V odměrném válci se pak stanoví jejich objem VFL v cm³ a 

ten se pak vyjádří jako objem hmotnosti zkoušeného vzorku. Tuto zkoušku jsem provedl pouze 

pro betonový recyklát, který obsahoval značné množství plovoucích částic. Asfaltový recyklát 

plovoucí částice téměř neobsahoval, a proto jsem tuto zkoušku neprováděl. [36] 

3.3.1. Postup zkoušky 

Nejprve jsem odebral vzorek betonového recyklátu a stanovil jeho hmotnost. Tento 

vzorek jsem vložil do nádoby naplněné vodou a rozmíchal. Následně jsem počkal 15 minut, aby 

vyplavaly všechny plovoucí částice na hladinu. Tyto částice jsem pak sesbíral pomocí síta a 

jejich povrch nechal jemně osušit. Následně jsem naplnil odměrný válec předem známých 

objemem vody a plovoucí částice přidal do válce. Následně jsem pomocí odstupňování 

odměrného válce stanovil objem těchto plovoucích částic a vyjádřil ho jako objem hmotnosti.  

  

Obrázek 13: Betonový recyklát ve vodě  Obrázek 14: Zachycené plovoucí částice 
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Obrázek 15: Odměrný válec s plovoucími částicemi 

 

3.3.2. Vyhodnocení 

𝐹𝐿 =
1000 ∗ 𝑉𝐹𝐿

𝑀1
 

𝐹𝐿 je podíl plovoucích částic [cm³/kg] 

𝑉𝐹𝐿 je objem plovoucích částic [cm³] 

𝑀1 je hmotnost zkušební navážky [g] 

 

Tabulka 14: Stanovení podílu jemných částic 
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3.4. Proctorova zkouška 

Tato zkouška 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 stanovit optimální vlhkost pro zkoumaný materiál, při které 

lze zhutněním dosáhnout maximální objemové hmotnosti. Principem hutnění je vyplnění pórů 

mezi zrny, a tím dojde ke zvýšení objemové hmotnosti. Účinek hutnění ale závisí na vlhkosti 

zkoušeného vzorku. S rostoucí vlhkostí se zvyšuje objemová hmotnost materiálu. To ale platí 

pouze do chvíle, než začne voda vyplňovat póry, a tím bránit vyplnění těchto pórů materiálem. 

Proto je nutné stanovit optimální vlhkost, při které se dosáhne maximální objemové 

hmotnosti. K této zkoušce se používá Proctorova forma a hutnící zařízení. Velikost formy a 

hutnícího zařízení se volí s ohledem na vlastnosti zkoušeného materiálu dle ČSN EN 13286-2. 

Připraví se několik směsí s různou vlhkostí a ty jsou následně hutněny. Výsledné objemové 

hmotnosti každé směsi a jejich vlhkosti se pak vynesou do grafu. Body grafu se proloží křivkou 

a v místě maximální hodnoty této křivky se odečte optimální vlhkost. [37] 

Tabulka 15: Rozměry forem [37] 

 

Tabulka 16: Požadavky na pěchy [37] 
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Obrázek 16: Schéma Proctorovy formy [37]  Obrázek 17: Schéma pěchu [37] 

3.4.1. Postup zkoušky 

Pro měření jsem zvolil modifikovanou Proctorovu zkoušku s pěchem o hmotnosti 4,5 

kg v Proctorově formě A s hutněním v pěti vrstvách.  

Nejprve jsem si připravil tři vzorky, pro které se má optimální vlhkost stanovit. Jedná 

se o směs betonového recyklátu (Rc) a asfaltového recyklátu (Ra). Tyto směsi jsem namíchal 

v poměru:  

- Rc : Ra = 50 : 50 

- Rc : Ra = 70 : 30 

- Rc : Ra = 30 : 70 

Pro každou směs jsem připravil 6 vzorků o hmotnosti 2,5 kg s různou vlhkostí. Vlhkost 

těchto směsí se pohybovala zhruba od 2 % do 12 %. Tyto vlhkosti jsem zvolil tak, aby se 

výsledná maximální vlhkost pohybovala mezi dvěma naměřenými body výsledné křivky a 

zároveň měla křivka alespoň dva body na každou stranu od maximální vlhkosti. Poté jsem si 

připravil Proctorovu formu A, který jsem připevnil na podkladní desku a zvážil jeho hmotnost 

s přesností na 1 g. Dále jsem si změřil vnitřní rozměry moždíře pro stanovení objemu. Na formu 
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jsem poté připevnil nástavec a vložil formu do hutnícího zařízení. Z jednoho připraveného 

vzorku jsem vložil do formy takové množství vlhké směsi, aby po zhutnění vyplnilo více než 

jednu pětinu výšky formy. Směs se hutnila 25 údery pěchu o hmotnosti 4,5 kg, který dopadal 

z výšky 457 mm nad povrchem směsi při řízení vodící tyčí. Tento postup jsem opakoval ještě 

čtyřikrát, aby množství směsi naplnilo těleso formy a povrch směsi nebyl více než 10 mm nad 

horním okrajem tělesa formy. Poté jsem nástavec sejmul, a odstranil přebytečnou směs. 

Povrch zhutněné směsi jsem zarovnal s okrajem formy a zvážil s přesností na 1 g pro stanovení 

objemové hmotnosti. Zhutněnou směs jsem pak vyjmul z formy a odebral vzorek pro stanovení 

vlhkosti podle ČSN EN 1097-5. Tento postup jsem pak opakoval pro zbývající připravené vzorky 

a získal tak 6 výsledků objemové hmotnosti a příslušné vlhkosti. Pro každou směs Rc : Ra jsem 

tedy získal 6 výsledků, které jsem vynesl do grafu. Tyto hodnoty jsem pak proložil křivkou a 

v místě maximální hodnoty této křivky odečetl vlhkost směsi a příslušnou objemovou 

hmotnost.  

  

       Obrázek 18: Vzorky s různou vlhkostí               Obrázek 19: Proctorova forma s nástavcem  
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         Obrázek 20: Hutnění směsi          Obrázek 21: Zhutněné směsi 

   

      Obrázek 22: Vzorky pro stanovení vlhkosti                  Obrázek 23: Sušení vzorků 

  



51 

 

3.4.2. Vyhodnocení 

𝜌 = (𝑚2 − 𝑚1) ∗ 1000/𝑉 

𝜌
𝐷

=
(100 ∗ 𝜌)

(100 + 𝑤)
 

𝑤 =
𝑚 − 𝑚𝐷

𝑚𝐷
∗ 100% 

  

𝑚2 je hmotnost formy a zhutněné směsi [g] 

𝑚1 je hmotnost formy [g] 

𝑉 je objem formy [cm³] 

𝜌
𝐷
 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] 

𝑚𝐷 je hmotnost vysušeného vzorku [g] 
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Tabulka 17: Vyhodnocení směsi Rc : Ra = 50 : 50 

 
Tabulka 18: Vyhodnocení směsi Rc : Ra = 30 : 70 

 
Tabulka 19: Vyhodnocení směsi Rc : Ra = 70 : 30 
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Graf 7: Proctorova křivka Rc : Ra = 50 : 50 

 

Graf 8: Proctorova křivka Rc : Ra = 30 : 70 

 
Graf 9: Proctorova křivka Rc : Ra = 70 : 30 
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3.5. Zkouška CBR a IBI 

Tato zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi 

stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru 

únosnosti, okamžitého poměru únosnosti a lineárního bobtnání. 

 Podstatou této zkoušky je stanovení CBR (kalifornský poměr únosnosti) a IBI (okamžitý 

poměr únosnosti) pro zkoušený materiál. Při zkoušce proniká válcový píst standardního 

průřezu při dané rychlosti do zkušebního tělesa směsi, která je uložena ve formě a stanoví se 

vztah mezi silou působící na píst a zatlačením pístu. Pro tuto zkoušku se používá Proctorova 

forma B s příslušnými rozměry podle ČSN EN 13286-2. Pěch A nebo B podle ČSN EN 13286-2. 

Zkušební vzorek se hutní do formy pomocí Proctorovy nebo modifikované Proctorovy 

zhutňovací práce podle ČSN EN 13286-2. Pro zkoušku IBI je vzorek připraven k zatěžování ihned 

po zhutnění. Pro zkoušku CBR se zhutněný vzorek nechá zrát ve vodě po dobu 96 hodin. Pro 

zatěžování se používá válcový penetrační trn, který má průměr (50 ± 0,5 mm) a jeho spodní 

konec musí být z tvrzené oceli. Zatěžovací zařízení musí mít kapacitu nejméně 50 kN a rychlost 

penetrace (1,27 ± 0,20) mm/min a musí měřit s přesností 5 N a méně. Pro zkoušku CBR se na 

zkušební těleso před samotným zatěžováním uloží požadovaný počet přitěžovacích prstenců. 

[38] 

Po ukončení penetrace se vytvoří křivka závislosti penetrace na zatěžovací síle. Podle 

tvaru křivky se určí, jestli je nutné pro danou křivku udělat korekci. Z této křivky se přečtou síly 

v kN odpovídající penetraci 2,5 mm a 5,0 mm. Tyto síly se vyjádří v procentech referenčních sil 

těchto penetrací, které jsou 13,2 kN a 20 kN. Vyšší procento je pak hodnotou CBR/IBI. [38] 

𝐶𝐵𝑅 =  
𝐹

𝐹𝑠
∗ 100 [%] 

𝐹 je síla potřebná k zatlačení trnu do stanovené hloubky ve zkoušeném materiálu [kN] 

𝐹𝑠 je standardní síla potřebná k zatlačení trnu do stanovené hloubky v normovém kamenivu 

[kN] 

3.5.1. Postup zkoušky 

Tuto zkoušku jsem rozdělil do dvou částí. V první části jsem zkoušel směsi recyklátů, které 

byly vystaveny pouze běžným laboratorním teplotám a v druhé části jsem pak provedl stejné 

zkoušky na vzorcích se stejným poměrem obou recyklátů, které byly vystaveny zvýšené 

teplotě. V tomto měření jsem zvolil teplotu 60 °C po dobu 4 hodin. Smyslem zkoušení vzorků 
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vystavených zvýšené teplotě bylo simulovat skutečné podmínky, kterým budou tyto materiály 

na stavbě vystaveny. 

3.5.1.1. Zkoušení vzorků vystavených laboratorním teplotám  

Nejprve jsem si připravil tři vzorky o hmotnosti 6 kg s různým poměrem Rc : Ra. Tyto směsi 

jsem namíchal v poměru:  

- Rc : Ra = 50 : 50 

- Rc : Ra = 70 : 30 

- Rc : Ra = 30 : 70 

Z každého vzorku jsem odebral množství zhruba 300 g pro stanovení vlhkosti. Tyto vzorky 

jsem nechal vysušit a stanovil jsem skutečnou vlhkost směsi. Následně jsem do každé směsi 

přidal takové množství vody, aby bylo dosaženo optimální vlhkosti. Optimální vlhkost každé 

směsi jsem zjistil v předchozí zkoušce – modifikované Proctorově zkoušce. Dále jsem si připravil 

tři Proctorovy formy B přidělané na podkladních deskách a s přidělanými nástavci. Pro hutnění 

jsem použil hutnící pěch o hmotnosti 4,5 kg. Do každé formy jsem zhutnil jednu směs. Hutnění 

jsem prováděl ručně v 5 vrstvách po 56 úderech. Pěch dopadal z výšky 457 mm nad povrchem 

směsi. Po zhutnění všech směsí jsem z forem odebral nástavce a povrch jsem zarovnal 

s okrajem forem. V tuto chvíli byly vzorky připraveny na zkoušku IBI. Vzorky jsem postupně 

vkládal do zatěžovacího zařízení s průměrem penetračního trnu (50 ± 0,5 mm). Tento trn byl 

postupně zatlačován rychlostí (1,27 ± 0,20 mm) do zkoušených vzorků. Výsledkem byla sada 

hodnot penetrace daného vzorku a příslušné síly pro vyhodnocení zkoušky IBI. Po ukončení 

zkoušek IBI jsem vzorky odstranil z podkladních desek, následně jsem je otočil tak, aby 

zatlačená část byla na podkladní desce a opět jsem je přidělal k podkladním deskám. Takto 

připravené vzorky jsem pak vložil do nádoby naplněné vodou a nechal saturovat po dobu 96 

hodin. Po ukončení saturace jsem vzorky vytáhl z vody a nechal 15 minut odkapat. Tyto vzorky 

jsem pak opět vložil do zatěžovacího zařízení. Před samotným zatěžováním jsem na vzorky 

uložil přitěžovací prstence. Poté jsem provedl stejné zatěžovaní jako při zkoušce IBI a získal tak 

sadu výsledků pro vyhodnocení zkoušky CBR.  

3.5.1.2. Zkoušení vzorků vystavených zvýšené teplotě 

Vzorky pro tuto druhou část zkoušky byly připraveny stejně jako v první části zkoušky. 

Rozdíl byl pouze v tom, že před samotným vložením vzorků do zatěžovacího zařízení jsem 

všechny vzorky vložil do sušícího zařízení. Zde byly vystaveny teplotě 60 °C po dobu 4 hodin. 

Poté jsem vzorky vyndal ze sušárny a nechal zchladnout. Takto připravené vzorky jsem pak 
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vložil do zatěžovacího zařízení. Následný postup byl stejný jako v první části zkoušky. Vzorky 

jsem podrobil zkoušce IBI, a po následné penetraci ve vodě jsem provedl i zkoušky CBR.  

  

Obrázek 24: Tři směsi pro CBR a IBI         Obrázek 25: Vzorky pro stanovení vlhkosti 

  

Obrázek 26: Proctorova forma B   Obrázek 27: Hutnění vzorků 
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       Obrázek 28: Zatěžovací zařízení          Obrázek 29: Vzorky připravené na zrání ve vodě 

  

Obrázek 30: Vzorky zrající ve vodě  Obrázek 31: Vzorky připravené na CBR 
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3.5.2. Vyhodnocení zkoušky IBI vzorků vystavených laboratorním teplotám 

Tabulka 20: IBI Rc : Ra = 50 : 50 

 

Graf 10: Křivka IBI Rc : Ra = 50 : 50 

 

Tabulka 21: IBI Rc : Ra = 70 : 30 

 

Graf 11: Křivka IBI Rc : Ra = 70 : 30 
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Tabulka 22: IBI Rc : Ra = 30 : 70 

 

Graf 12: Křivka IBI Rc : Ra = 30 : 70 

 

3.5.3. Vyhodnocení zkoušky CBR vzorků vystavených laboratorním teplotám 

Tabulka 23: CBR Rc : Ra = 50 : 50 

 

Graf 13: Křivka CBR Rc : Ra = 50 : 50 
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Tabulka 24: CBR Rc : Ra = 70 : 30 

 

Graf 14: Křivka CBR Rc : Ra = 70 : 30 

 

Tabulka 25: CBR Rc : Ra = 30 : 70 

 

Graf 15: Křivka CBR Rc : Ra = 30 : 70 
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3.5.4. Vyhodnocení zkoušky IBI vzorků vystavených teplotě 60 °C 

Tabulka 26: IBI, T= 60 °C, Rc : Ra = 50 : 50 

 

Graf 16: Křivka IBI, T= 60 °C, Rc : Ra = 50 : 50 

 

Tabulka 27: IBI, T= 60 °C, Rc : Ra = 70 : 30 

 

Graf 17: Křivka IBI, T= 60 °C, Rc : Ra = 70 : 30 
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Tabulka 28: IBI, T= 60 °C, Rc : Ra = 30 : 70 

 

Graf 18: Křivka IBI, T= 60 °C, Rc : Ra = 30 : 70 

 

3.5.5. Vyhodnocení zkoušky CBR vzorků vystavených teplotě 60 °C  

Tabulka 29: CBR, T= 60 °C, Rc : Ra = 50 : 50 

 

Graf 19: Křivka CBR, T= 60 °C, Rc : Ra = 50 : 50 
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Tabulka 30: CBR, T= 60 °C, Rc : Ra = 70 : 30 

 

Graf 20: Křivka CBR, T= 60 °C, Rc : Ra = 70 : 30 

 

Tabulka 31: CBR, T= 60 °C, Rc : Ra = 30 : 70 

 

Graf 21: Křivka CBR, T= 60 °C, Rc : Ra = 30 : 70 

 



64 

 

Tabulka 32: Celkové shrnutí výsledků zkoušek IBI a CBR 

 

 

Graf 22: Grafické vyjádření výsledků zkoušek IBI a CBR 
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4. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo pomocí laboratorních zkoušek zjistit, zda je možné využívat 

směs betonového a asfaltového recyklátu do podkladních vrstev vozovek typu ŠDB a MZ 

komunikací s nízkou intenzitou dopravy tříd V a VI. Dále porovnat vlastnosti směsí s různým 

obsahem obou recyklátů a zjistit, jak se změní únosnost těchto směsí, pokud jsou vystaveny 

zvýšené teplotě.  

Možné využití směsi betonového a asfaltového recyklátu jsem posuzoval na základě 

tabulky 5: Požadavky na nestmelené směsi z RSM. Použitelnost dané směsi jsem posoudil na 

základě kategorie zrnitosti, maximálního obsahu jemných částic, minimálního obsahu jemných 

částic, nadsítného a CBR. A provedl jsem posouzení namrzavosti dle Scheibleho kritéria 

namrzavosti, a pro betonový recyklát jsem stanovil obsah plovoucích částic. 

Oba recykláty byly frakce 0/32, což vyhovuje pro ŠDB i MZ. Požadavky na zrnitost ŠDB jsou GN, 

což znamená bez požadavků, a pro MZ je to kategorie GE. Pro tuto kategorii byl betonový 

recyklát příliš jemnozrnný. Asfaltový recyklát toto kritérium splňoval s rezervou. Zde můžeme 

nalézt první výhodu smíchání těchto materiálů, neboť výsledné směsi budou s velkou 

pravděpodobností splňovat potřebné kritérium GE a budou tedy vhodné pro oba typy 

podkladní vrstvy.   

Maximální obsah jemných částic je požadován pro ŠDB UF12, což znamená, že může obsahovat 

maximálně 12 % jemných částic a pro MZ je to UF15, tedy maximálně 15 % jemných částic. 

Asfaltový recyklát měl obsah jemných částic 0,1 %, takže vyhoví pro obě podkladní vrstvy, 

zatímco betonový recyklát měl obsah jemných částic 12,21 %, takže vyhoví pouze pro MZ. 

Smícháním obou recyklátů by výsledná směs opět vyhověla pro obě podkladní vrstvy. 

Minimální obsah jemných částic je pro obě podkladní vrstvy kategorie LFN, tedy bez požadavků. 

Nadsítné je specifikováno pro ŠDB hodnotou OC80, což vyjadřuje propad horním sítem 

80 – 99 %, a pro MZ je to OC85, což je propad horním sítem 85 – 99 %. Tyto požadavky splňují 

oba recykláty. 

Posledním kritériem je poměr únosnosti CBR. Pro ŠDB je tento poměr bez požadavků a pro MZ 

je to hodnota min. 20 %. Tuto hodnotu splňují všechny testované směsi, což je zřejmé z tabulky 

32: Celkové shrnutí výsledků zkoušek IBI a CBR.  

Scheibleho kritérium namrzavosti ukázalo, že betonový recyklát spadá do kategorie mírně 

namrzavé a asfaltový recyklát do kategorie příliš hrubozrnné (nebezpečí znečištění 
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namrzavými zeminami). Smícháním obou materiálů tedy dojde k optimalizaci křivky zrnitosti, 

která se při správném poměru obou složek dostane do části nenamrzavé. Zkouška stanovení 

obsahu plovoucích částic betonového recyklátu vyšla 6,82 cm³/kg. To značí poměrně nízkou 

kvalitu testovaného materiálu, ale vzhledem k charakteru zkoušek to na výsledky nemělo 

zásadní vliv. Jako zhodnocení prvního cíle je tedy možné konstatovat, že směs betonového a 

asfaltového recyklátu je možné použít do obou zmiňovaných podkladních vrstev.  

Druhým cílem bylo porovnat některé vlastnosti třech směsí s různým zastoupením obou 

recyklátů. Sledovanými vlastnostmi zde byly maximální objemová hmotnost, optimální vlhkost, 

IBI a CBR. Z výsledků Proctorovy zkoušky je zřejmé, že maximální objemová hmotnost roste se 

zvyšujícím se množstvím asfaltového recyklátu ve směsi. Naopak pro optimální vlhkost platí, 

že roste se zvyšujícím se množstvím betonového recyklátu ve směsi. Maximální hodnota 

objemové hmotnosti byla naměřena pro směs Rc : Ra = 30 : 70 a její hodnota byla 2020 kg/m³. 

Pro výsledky zkoušek IBI a CBR platí, že s rostoucím množstvím betonového recyklátu ve směsi, 

roste i poměr únosnosti. Maximální hodnoty byly naměřeny pro směs Rc : Ra = 70 : 30. Hodnota 

IBI dosahovala maximálně 79 % a hodnota CBR maximálně 48 %. Z těchto zkoušek tedy plyne, 

že z hlediska únosnosti je nejlepší směs s vyšším obsahem betonového recyklátu, nevýhodou 

je však to, že dosahuje nižších hodnot objemové hmotnosti.  

Posledním cílem této práce bylo porovnat únosnost směsí vystaveným laboratorním teplotám 

a únosnost směsí vystavených teplotě 60 °C po dobu 4 hodin. Při porovnání okamžitého 

poměru únosnosti IBI došlo k poklesu únosnosti všech zkoumaných směsí. Zatímco u směsi 

Rc : Ra = 70 : 30 došlo ke snížení únosnosti pouze asi o 2 %, u zbylých směsí se tento propad 

únosnosti pohyboval kolem 40 %. Naopak při porovnání poměru únosnosti CBR došlo poměrně 

k výraznému zlepšení vzorků vystavených zvýšené teplotě oproti zbylým vzorkům. Toto 

zlepšení se pohybovalo zhruba od 11 % do 35 %. Největšího zlepšení dosáhl vzorek 

Rc : Ra = 30 : 70. Nejvyšších hodnot však stále dosahoval vzorek Rc : Ra = 70 : 30. Tuto směs 

jsem tedy vyhodnotil jako nejvhodnější pro použití do podkladních vrstev vozovky typu ŠDB a 

MZ. Do podkladních vrstev, s nízkými nároky na únosnost však má své opodstatnění i použití 

směsí s vyšším obsahem asfaltového recyklátu.  
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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 

MZ mechanicky zpevněná zemina podle ČSN EN 13285 NA 

VŠ vibrovaný štěrk podle ČSN 73 6126-2 

SV stmelená vrstva 

NV nestmelená vrstva 

PV prolévaná vrstva 

AB asfaltové (asfaltobetonové) vrstvy 

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 

HK hrubé kamenivo (HDK – hrubé drcené kamenivo nebo HTK – hrubé těžené kamenivo) 

DK drobné kamenivo (DDK – drobné drcené kamenivo nebo DTK – drobné těžené 

kamenivo) 

G zrnitost, často v souvislosti maximálně požadovaným propadem  
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f obsah jemných částic menších než 0,063 mm 

IP index nebo někdy číslo plasticity podle ČSN EN ISO/TS 17892/12 

wL vlhkost zeminy (materiálu) na mezi tekutosti podle ČSN EN ISO/TS 17892/12 

SE ekvivalent písku hodnotící kvalitu jemných částic zrněných materiálů podle ČSN EN 

933-8 

SI tvarový index hodnotící vhodný kubický tvar zrn podle ČSN EN 933-4 

LA odolnost proti drcení kameniva metodou Los Angeles hodnotící drtitelnost materiálu, 

zejména při hutnění technologických vrstev násypu a konstrukce vozovky podle ČSN 

EN 1097-1 

F odolnost proti zmrazování a rozmrazování kameniva v 10 zmrazovacích cyklech podle 

ČSN EN 1367-1 

MS odolnost na síran hořečnatý v 5 cyklech podle ČSN EN 1367-2 

ACO asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACL asfaltový beton pro ložné vrstvy 

ACP asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

CH asfaltová směs pro chodníky a účelové komunikace 

PSV hodnota ohladitelnosti asfaltové vrstvy podle ČSN EN 1097-8 

WA hodnota nasákavosti kameniva po 24 hodinách podle ČSN EN 1097-6 

C3/4 návrhová kategorie minimální pevnosti v prostém tlaku zhutněné stmelené směsi 

Rc pevnost betonu v prostém tlaku 

Rit pevnost v nepřímém tahu 

CBR Kalifornský poměr únosnosti 

IBI Okamžitý poměr únosnosti  

ŠCM štěrk částečně vyplněný cementovou maltou 

PM penetrační makadam 

KAPS kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí 

TP Technické podmínky 

ČR Česká republika 

RCA  betonový recyklát 

RAP asfaltový recyklát 

DAT denní intenzita dopravy v Portugalsku 

LNEC Národní portugalská laboratoř pro stavební inženýrství 

USA Spojené státy americké 


