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Abstrakt  

Práce je zaměřena na prohloubení znalostí o návrhu a využití asfaltocementového betonu. 

V první části práce je problematika probrána teoreticky s poukázáním na reálné možnosti 

použití v praxi, popis jednotlivých výrobců a jejich patentovaných technologií. V druhé 

části práce je věnována pozornost posouzení odolnosti asfaltocementového betonu proti 

chemickým rozmrazovacím látkám. 

 

Klí čová slova 

asfaltocementový beton 

asfaltová směs 

výplňová malta 

pigmentace 

trvalé deformace 

chemické rozmrazovací látky 

 

Abstract  

The thesis is aimed at deepening knowledge about the design and use of open-graded 

asphalt concrete filled with a special cement grout. The first part is the issue discussed 

theoretically with reference to the real possibility of practical application, a description of 

the various manufacturers and their patented technologies. The second part of this work is 

devoted to assess the resistance of this technology to chemical de-icing agents. 

 

Key words 

open-graded asphalt concrete filled with a special cement grout 

asphalt mixture 

filling mortar 

pigmentation 

permanent deformation 

chemical de-icing agents  
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1. ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je prohloubení znalostí o návrhu, důvodech 

a způsobech využití technologie asfaltocementového betonu (dále jen ACB) jak v České 

republice, tak i v zahraničí a dále porovnání vlastních výsledků zkoušek výzkumu 

s výsledky uváděnými v jiných diplomových pracích (dále jen DP). 

V první části práce je stručně popsána historie ACB, je zde tato problematika 

probrána teoreticky s poukázáním na reálné možnosti využití technologie v praxi, popis 

jednotlivých výrobců a případných rozdílů ve vlastnostech či způsobech provádění jejich 

konkrétních technologií. 

Druhá část práce je praktická a zabývá se posouzením odolnosti výplňových malt, 

navržených v předchozích diplomových pracích na téma ACB od Ing. Pavlíny Číháčkové 

[1] a Ing. Lukáše Hrušky [2], proti chemickým rozmrazovacím látkám v porovnání 

s výsledky vlastních zkoušek. 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem ve světě je ACB zatím v České republice 

nepříliš používanou technologií. Přitom díky vlastnostem a rychlosti aplikace 

se jednoznačně jedná o technologii se širokou škálou možností použití. Pro lepší 

porozumění lze ACB definovat jako polo-tuhou kompozitní vrstvu vytvořenou z otevřené 

asfaltové směsi (kostry), kterou se prolévá či zavibrovává malta obsahující zejména 

pryskyřičnou emulzi, cement, drobné kamenivo a vodu. Dochází tak ke spojení pružných 

vlastností asfaltu a pevnosti a tuhosti betonu.  

Mezi hlavní místa použití směsi ACB patří především místa s mimořádným 

zatížením jako například autobusové zastávky, exponovaná místa křižovatek, skladovací 

a manipulační plochy, vysoce zatížena parkoviště, ale i plochy letišť. Hlavním důvodem 

použití ACB na těchto místech je tedy požadavek na zvýšenou odolnost proti trvalým 

deformacím a přitom povrch beze spár.  

Pakliže vezmeme jako příklad autobusovou zastávku MHD, můžeme jednoduše 

porovnat výhody a nevýhody všech běžných technologií pro obrusnou vrstvu. Jde 

především o technologie tuhého krytu – cementobetonový kryt, dlážděné kryty – nejvíce 

dlažba ze štípaných žulových kostek a netuhého krytu – různé druhy asfaltových směsí. CB 

kryt má výhody především ve vysoké tuhosti a odolnosti proti trvalým deformacím 

povrchu, avšak do městské zástavby se nejedná o nejšťastnější řešení kvůli 
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všudypřítomným inženýrským sítím a případným potřebám jejich rekonstrukce. Hlavním 

problémem CB krytu tedy je komplikovaná a zdlouhavá doba výstavby či oprav díky 

dlouhé době zrání betonu. U dlážděných krytů ze žulových štípaných kostek lze uznat 

vysokou životnost a jednoduchou výstavbu i opravy krytu. Nelze však už říci, že by 

jakkoliv zamezoval vzniku trvalých deformací jako třeba vyjíždění kolejí a lze též 

poukázat na snížený komfort povrchu kvůli vyšší hlučnosti a vyloženou nevhodnost 

v případě zastávek bez zálivu mimo komunikaci, kdy osobní vozidla mají tendenci vyhýbat 

se do protisměru. U netuhých asfaltobetonových krytů došlo k určitému vývoji. Od 

běžných asfaltových betonů, které díky viskoelastickým vlastnostem asfaltu neodolávají 

tvorbě trvalých deformací především v teplém letním počasí a často dochází k výraznému 

vyjíždění kolejí. Novějším trendem v tomto směru je používání asfaltových směsí, které 

jsou odolnější vůči tvorbě trvalých deformací jako ACO 11 S PMB 45/80-55(-60) 

a SMA 11 S PMB 25/55-55(-60, -65), ovšem právě na autobusových zastávkách stále 

nelze hovořit o bezproblémovém řešení. 

Pokud tedy výše uvedené výhody a nevýhody budeme srovnávat s vlastnostmi 

ACB, pak mezi hlavní výhody vrstvy zhotovené z ACB patří především vysoká odolnost 

proti deformacím povrchu, vytvoření plochy bez nutnosti dilatačních spár, rychlá pokládka 

vrstvy i její opravy a rychlé uvedení do provozu (kratší doba zrání než u betonu), snížené 

nároky údržby a oprav a zvýšená životnost oproti běžným asfaltovým směsím, odolnost 

proti chemikáliím. Z těchto vlastností lze usoudit, že se jedná vzhledem k ostatním 

možnostem pravděpodobně o nejvhodnější technologii k použití na autobusových 

zastávkách, ale i dalších vysoce zatížených ploch jak bylo uvedeno výše. 
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2. Historie asfaltocementového betonu (ACB) 

Z historického hlediska lze sledovat dlouholetou snahu o vytvoření odolnějších 

povrchů. Dlouhou dobu bylo možné budované kryty dělit pouze na tuhé a netuhé. Kde 

každý z nich i přes neustálý vývoj má i dnes své zásadní výhody a nevýhody. Cílem tedy 

bylo vytvořit takový povrch, který by dokázal slučovat jejich výhody a odstraňovat 

nevýhody. 

Tuhé betonové kryty měly jednoznačné výhody ve své pevnosti a odolnosti proti 

tvoření trvalých deformací. Na druhou stranu mezi zásadní nevýhody patří vysoká 

náročnost jejich budování a oprav jak po technologické stránce, tak po finanční stránce. 

Další zřetelnou nevýhodou do spousty různých provozů je nutnost vytvoření pravidelných 

nerovností betonového povrchu vytvořením dilatačních spár. U netuhých 

asfaltobetonových krytů lze naopak sledovat jako výhody rychlejší výstavbu, jednodušší 

a variabilnější opravy, nižší pořizovací náklady a bezespárový povrch. Nevýhodami však 

jsou nižší životnost krytu a nižší odolnost proti tvorbě trvalých deformací. 

Vývojem nové unikátní technologie, která by odpovídala vzrůstajícím požadavkům 

společnosti na vlastnosti krytu, se zabývá hned několik zemí světa. Mezi průkopníky 

myšlenky spojení asfaltových a cementových betonů patří Francouzi. Konkrétně založení 

společnosti Salviam Charlesem Lefebvre roku 1927 v Paříži. Již roku 1954 byla uvedena 

technologie SALVIACIM® jakožto polo-tuhý kryt z kostry kameniva stmelené asfaltovým 

pojivem a výplní z cementové malty nebo polymerované pryskyřice. [7] 

V Německu se rozvinula myšlenka polo-tuhých vrstev v 70. letech 20. století. 

V němčině se pro asfaltocementový beton používá název „halbstarre Beläge“. [1] 

V USA došlo k rozšíření ACB převzetím technologie SALVIACIM® a dalšímu 

vývoji a využití pod názvem „Resin modified Pavement“ (RMP) již v 80. letech 20. století. 

[14] 

Ovšem k největšímu rozmachu dochází až s vylepšením výplňové směsi, a to 

zejména v 80. a 90. letech 20. století. Na tomto rozmachu se velkou měrou podílely 

společnosti v Dánsku, Francii, Austrálii, USA a Japonsku. 
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3. VÝROBCI, ZASTOUPENÍ NA TRHU A MÍSTA VYUŽITÍ ACB 

V této kapitole jsou popsány společnosti, jež se zabývají výrobou a aplikací 

jednotlivých technologií asfaltocementového betonu. Zaměřím se též na vlastnosti udávané 

u jednotlivých výrobků a také příklady využití, jež uvádějí výrobci včetně konkrétních 

staveb, kde byl jejich výrobek použit. Taktéž bude probrán postup provádění vrstev ACB. 

3.1. Zastoupení mezi zhotoviteli ACB na mezinárodním trhu 

Ve světě lze především uvést výrobce nejpoužívanějších technologií, například: 

Dánsko: 

• CONTEC ApS  CONFALT® 

• DENSIT   DENSIPHALT® 

Francie: 

• Eurovia   SALVIACIM® 

• COLAS   RODAL® 

Austrálie: 

• Fulton Hogan  RIGIPHALTE ® 

Zatímco  DENSIT, COLAS, Eurovia i Fulton Hogan se zabývají vývojem 

a aplikací celé polo-tuhé vrstvy, CONTEC ApS sice určuje požadavky na kostru 

z asfaltového betonu, ale jejím produktem je čistě výplňová malta. 

 

3.1.1. CONTEC ApS – CONFALT® 

Společnost CONTEC ApS byla založena 1993 v Dánsku architektem Bo Serwinem. 

Z počátku se zaměřovala na výrobní materiál pro podlahové systémy Contec a malty pro 

opravy poruch založené na technologii vyvinuté Hans Henrik Bachem na přelomu 70. a 80. 

let 20. století. [3] 

V průběhu 90. let 20. století se zde vyvinula nová generace polo-tuhých obrusných 

vrstev s výplňovou maltou s názvem CONFALT®. V 21. století jsou již polo-tuhé kryty 

Confalt rozšířené po celé západní Evropě a mají za sebou řadu velkých projektů. [3] 

Mezi společnosti ve světě používající technologii CONFALT® patří: 

• Německo – HASTRABAU-WEGENER, SKS BAU 

• Dánsko – Lemminkäinen 
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• Rakousko – SWIETELSKY, ALLBAU 

• Švýcarsko – Walo Bertschinger 

• Švédsko – Peab Asfalt, Industriutveckling väst AB 

• Velká Británie – Civil & Industrial Products Ltd (CiP Ltd) 

Obecně je směs ACB od CONTEC ApS definována jako nosný rošt z drceného 

kameniva spojený asfaltovým pojivem (nejblíže této kostře má asfaltový koberec drenážní 

PA), jehož dutiny jsou vyplněny nízko viskózní maltou CONFALT®, která spojuje 

flexibilitu asfaltu a pevnost malty. Přitom malta kompenzuje smrštění, takže zabraňuje 

vzniku trhlin z pnutí při zrání celé vrstvy či z teplotních změn. [3] 

 Obr. 3.1: Nosná kostra Obr. 3.2: Čerstvá malta Obr. 3.3: Čerstvě zalitá  

 před zalitím maltou [3] CONFALT®[3] vrstva [3] 

Mezi zásadní výhody hotového povrchu výrobce uvádí: 

• rychlý nárůst pevnosti 

• výborné spojení pevnosti a pružnosti 

• zvýšená životnost vzhledem k běžným asfaltovým povrchům 

• bezespárový povrch 

• stabilní při teplotách v rozmezí -50°C až +90°C 

• dobré odolnosti proti solím, olejům a jiným chemickým látkám 

• dobré odolnosti vzhledem ke zmrazovacím cyklům 

• výborné pro vysoce zatížené plochy 

• rychlá pokládka i opravy 

Vrstva ACB se používá hlavně jakožto obrusná vrstva. Pro její správnou činnost je 

však třeba ji pokládat na vhodný podklad. CONTEC uvádí dva hlavní typy podkladu [3]: 

1. na „měkčím“ podkladu z asfaltových směsí 

2. na „tvrdším“ podkladu z CBM (materiály na bázi cementu) 
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ad 1.) CONFALT ® na podkladu z asfaltových 

směsí – standartní skladba pro exteriéry: 

-50~90 mm Confaltu (v závislosti na zatížení) 

-130 mm vrstev z asf. směsí 

-štěrkový podklad 

 

 
 Obr. 3.4: CONFALT® na podkladu  
 z asfaltových směsí [3] 

 

d 1.) CONFALT ® na podkladu z CBM – 
standartní skladba pro skladování: 

-30~40 mm Confaltu (v závislosti na zatížení) 

-130 mm vrstev z CBM 

-štěrkový podklad 

 

 

Obr. 3.5: CONFALT® na podkladu  
 z CBM [3] 

Produkt  *Pevnost v závislosti na podkladu Pevnost 
[N/mm2] Frekvence Podkladní 

vrstva 

Confalt® 
Asfalt polo-tuhá, exteriér 2-8 vysoká asfalt 
CBM polo-tuhá, interiér 5-12 vysoká CBM/asfalt 

 Tab. 3.1: Výsledná pevnost vrstvy v závislosti na podkladu [3] 

 

Dále navazuje široké spektrum možností 

využití vrstvy Confalt s konkrétními 

stavbami firmy provedenými CONTEC ApS. 

- Letiště 

• odstavné plochy letadel 

• pojezdové dráhy 

 Obr. 3.6: Letiště Tallinn, Estonsko –  

18 odstavných ploch letadel, 1600 m2 [3] 
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• trasy autobusů pro přepravu cestujících k letadlům 

• rozmrazovací plochy 

 

Obr. 3.7: Rozmrazovací plochy [3] 

-  Přístavy a kontejnerové terminály 

 

Obr. 3.8: Přístav Marseilles, Francie – 32 000 m2, tl. vrstvy 50 mm [3] 

- obchodní centra a supermarkety  

-  sklady a distribuční centra 
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- parkovací plochy a garáže 

 Obr. 3.9: Parkoviště pro nákladní  Obr. 3.10: Barevné provedení parkoviště  

  automobily [3] Rakousko, Linz [3] 

- autobusové zastávky, křižovatky 

 

Obr. 3.11: Autobusová zastávka – Dánsko [3] 

- jiná místa se zvýšeným zatížením (jízdní pruhy pro autobusy, křižovatky) 

 

Obr. 3.12: Křižovatka s obrusnou vrstvou CONFALT® [3] 
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3.1.1.1. HASTRABAU-WEGENER 

Společnost byla založena v Německu roku 1926 inženýrem Paulem Rosenbergem, 

chemikem Edwardem Kisselem a obchodníkem Ferdinandem Brandesem. Firma 

HASTRABAU má velmi široké spektrum činnosti od železničních, silničních i dálničních 

staveb přes tunely, přístavy, inženýrské sítě, rodinné a bytové domy, průmyslové zóny až 

po polo-tuhé povrchy a podlahy. V Německu je předním odběratelem produktu 

CONFALT®. [8] 

Ukázky z realizace asfaltocementových betonových ploch: 

Obr. 3.13: Pokládka kostry z asf. betonu [8] Obr. 3.14: Stroj pro míchání 

  výplňové malty na stavbě [8] 

Obr. 3.15: Rozprostírání výplňové malty [8] Obr. 3.16: Vizuální rozdíl mezi kostrou 

  před a po vyplnění maltou [8] 

 

3.1.1.2. Peab Asfalt  

Je dceřinou společností firmy PEAB, která byla založena ve Švédsku na 

konci 60. let 20. století. Kromě široké škály činností ve stavebnictví se taktéž zabývá polo-

tuhými povrchy do interiérů i exteriérů, k čemuž využívá výrobek CONFALT®. [9]  
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Obr. 3.17: Rozprostírání výplňové malty Obr. 3.18: Vysoce zatížené plochy v prostoru 

 s červeným pigmentem [9] pro vykládku nákladních aut [9] 

 

3.1.2. Eurovia – SALVIACIM ® 

Společnost Eurovia má velmi bohatou minulost. Samotná Eurovia vznikla roku 

1997 při spojení dvou významných francouzských stavebních firem – Viafrance a Cochery 

Bourdin Chassé. V roce 1999 získala pod svá křídla další významnou stavební firmu, 

německou Teerbau a v roce 2000 se spojila s francouzskou firmou Enterprise Jean 

Lefebvre a stala se součástí silniční divize koncernu VINCI, který je v současné době se 

všemi svými dceřinými společnostmi a pobočkami největším světovým koncernem ve 

stavebnictví. VINCI má v současné době kolem 183 000 zaměstnanců ve 100 zemích světa 

s celkovým obratem za rok 2011 cca 37 miliard €. Z toho společnost Eurovia v dnešní 

době má cca 40 000 zaměstnanců, v 17 zemích světa (zejména USA, Kanada, Indie, střední 

a západní Evropa – např. Francie, Německo, Polsko, Velká Británie, Španělsko, ČR, SR), 

s obratem cca 8,7 miliardy €. [1][7] 

Hlavním produktem společnosti Eurovia v oblasti polo-tuhých vrstev je technologie 

SALVIACIM ®, která vznikla již v roce 1954 a procházela postupným vývojem (viz 

kapitola 2). Za posledních 40 let bylo touto technologií položeno několik desítek milionů 

m2 průmyslových ploch. [7] 

Jedná se o polo-tuhou povrchovou vrstvu, která se tuhostí blíží betonům, avšak je 

schopna dilatace a pružné deformace. Skládá z otevřené asfaltové směsi, v níž jsou mezery 

vyplněny cementovou maltou z kameniva, syntetické pryskyřice a vody. Mezi výhody 

patří: [7] 

• Odolnost proti smyku, nárazu a jiným dynamickým zatížením (pevnost malty 

≥ 35 Mpa) 
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• Odolnost proti propíchnutí (SALVIACIM® standart odolá statickému zatížení 

cca 7 Mpa) 

• Chemická odolnost 

• Bezespárový povrch 

• Odolnost proti teplu (výrobce uvádí rozsah -20°až +200°) 

• Dobré protismykové vlastnosti a nízká hlučnost 

• Delší životnost než u běžných AC 

Tato vrstva je vhodná k použití zejména pro plochy s pomalou a zastavující 

dopravou, jako jsou autobusové zastávky, parkovací plochy, křižovatky, manipulační 

plochy, letiště či průmyslové provozy.  

Technologie SALVIACIM® byla převzata od Eurovia-Vinci ve Virginii (USA) 

společností ALYAN CORPORATION a následně upravena vzhledem k jiným 

požadavkům. Tato technologie je v USA známa pod označením Resin Modified Pavement 

(RMP). [2][14] 

 

3.1.2.1. ALYAN CORPORATION 

Tato společnost převzala technologii SALVIACIM® a upravovala pod názvem 

Resin Modified Pavement. RMP je typicky užívána jako nízkonákladová varianta k CB 

krytům či k překrytí netuhých povrchů z asfaltových betonů. Navržení RMP činí v USA 

úsporu cca 30-50% oproti CB krytům a navíc snižuje náklady na údržbu. Dle údajů 

ALYAN CORP je potřeba začít s údržbami a drobnými opravami u vysoce zatížených 

ploch během 5-10 let na rozdíl od běžných AC, kdy jsou takové opravy nutné během 3-6 

let. RMP má své využití zejména pro vojenské účely v rámci USA jako například: [14] 

• Kontejnerové terminály a vozovny 

• Vojenské tratě pro testování tanků 

• Letištní zóny pro čerpání paliv 

• Nakládací doky v přístavech a skladiště 

Doba zrání: [14] 

• Pěší provoz   1-2 hodiny 

• Automobily   24 hodin 

• Těžká zatížení 2-32 tun  7 dní 

• Těžká zatížení nad 32 tun 14 dní 
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Obr. 3.19: Trať pro testování tanků – USA [14] 

Příklady staveb provedených firmou ALYAN CORPORATION: 

1.) Apron at Norfolk, VA for US Navy 

 

Obr. 3.20: Odstavné letištní plochy v Norfolku pro námořnictvo US [14] 

2.) McGuire Air Force Base 

 

Obr. 3.21: Provádění technologie RMP na letecké základně McGuire – USA [14] 
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3.) McChord Air Force Base 

 

Obr. 3.22: Manipulační plocha z RMP na letecké základně McChord – USA [14] 

 

3.1.3. ITW DENSIT ApS – DENSIPHALT ® 

ITW DENSIT ApS je dánskou dceřinou společností nadnárodního koncernu ITW 

PERFORMANCE POLYMERS & FLUIDS. Společnost ITW DENSIT byla založena roku 

1983 a zabývá se zakládáním konstrukcí a staveb pro obnovitelné zdroje, řešeními pro 

odolnost povrchů proti obrusu, zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu a nakonec podlahy 

a povrchy pro průmyslové provozy. [2][4] 

V oblasti polo-tuhé povrchové vrstvy má svůj produkt s názvem DENSIPHALT®, 

dnes již s 20-letou tradicí. Jedná se o kompozitní materiál pro kryty zpevněných povrchů 

kombinující pružné vlastnosti asfaltu a pevnost a tuhost betonu. Stejně jako u ostatních 

výrobců má širší spektrum využití od letišť, přístavu, skladišť po jiná vysoce zatížena 

místa. [4] 

Vlastnosti hotové vrstvy jsou tyto: vysoká odolnost proti opotřebení a trvalým 

deformacím, propíchnutí, teplotním změnám, vysoká nosnost, dlouhá životnost, 

vodotěsnost, rychlá instalace, bezespárový povrch. [4] 
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Charakteristiky celé vrstvy jsou závislé na teplotě, při které zraje prolitá malta. 

Následující dvě tabulky obsahují zaručené hodnoty při teplotě zrání 20°C a kostře 

z asfaltového betonu s kamenivem 8/11. [4] 

Systém DENSIPHALT® - hotová vrstva: 

VLASTNOSTI DLE NORMY  HODNOTA 1 den 7 dní 28 dní 

Pevnost v tlaku [Mpa] 2) Interní předpis 4-7 7-10 8-12 
Pevnost v tahu [Mpa]   min. 3-4       
Modul pružnosti [Mpa] ASTM D-4123 8.000-12.000       

Obrusnost [cm3/50 cm2] EN 13892-3 7-8 3)       

Mrazuvzdornost [kg/m2] CEN TS 12390-9 < 0,1       

Protismykové vlastnosti BS 812 50-60; 80 SRT 1)       
Tab. 3.2: Vlastnosti systému DENSIPHALT® - 1)Standartní; tryskaný povrch, 2)závisí na 

typu asfaltové směsi, 3)závisí na druhu kameniva [11] 

DENSIPHALT ® - malta: 

VLASTNOSTI DLE 
NORMY 

HODNOTA 1 den 7 dní 28 dní 

Pevnost v tlaku [Mpa] EN 12190   50 80 110 
Pevnost v tahu za ohybu [Mpa] EN 196   7 12 15 

Objemová hmotnost [kg/m3] EN 12190 2200-2250       
Tab. 3.3: Vlastnosti malty DENSIPHALT® [11] 

 

Obr. 3.23: Výřez vrstvou systému DENSIPHALT® [4] 
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Technologický postup provádění: 

• Provedení spojovacího postřiku asfaltovou emulzí 

• Pokládka mezerovitého asfaltového betonu 

• Míchání suché malty s vodou ve speciální kontinuální míchačce 

• Vyplnění mezer v asfaltovém betonu maltou gumovými stěrkami 

• Postřik hotové vrstvy směsí pro zlepšení tvrdnutí (přípravek firmy Densit®) 

 

Obr. 3.24: Speciální míchačka na maltu DENSIPHALT® na tažném zařízení [4] 

Příklady aplikací systému DENSIPHALT® ve světě: 

1.) Mezinárodní letiště Newcastle, UK – 2450 m2 

 

Obr. 3.25:Technologie ACB DENSIPHALT® - mezinárodní letiště Newcastle, UK [4] 
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 Orientační možnosti skladeb konstrukce s vrstvou ACB pro letištní plochy podle 

výrobce v závislosti na únosnosti podloží: 

DLE ÚNOSNOSTI 
PODLOŽÍ 

STŘEDNÍ Edef,2=40 Mpa TVRDÉ Edef,2=70 Mpa 

B 737 B 747 B 737 B 747 

Densiphalt® 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 
ložná asf.betonová vrstva 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 
podkladní asf.betonová vrstva 125 mm 150 mm 100 mm 150 mm 
podkladní vrstva 1 250 mm 300 mm 150 mm 275 mm 
podkladní vrstva 2 400 mm 1100 mm 200 mm 400 mm 

Tab. 3.4: Možné skladby konstrukce letištních ploch s užitím DENSIPHALTU dle 

únosnosti podloží [4] 

2.) Plochy pro kontejnery v přístavu Drogheda, Irsko – 21 000 m2 [4] 

Použitá skladba konstrukce: 

• Densiphalt®  40 mm 

• Vrstvy z asf. směsí 190 mm 

• Drcené kamenivo 300 mm 

• Geotextilie 

• Štěrkodrť  300 mm 

• Podloží – CBR= 4% 

 

Návrhové zatížení: 

• Nápravové zatížení 2 x 96 tun 

• Rychlost pojíždění 10 km/h 

• Zatížení dopravou 18 hod / denně

    360 dní / ročně 

 

Obr. 3.26: Kontejnerové plochy, přístav  

Drogheda, Irsko [4] 

3.) Zpevňování povrchů přístavu Rotterdam, Nizozemí – 330 000 m2 [4] 

4.) Letiště Billund, Dánsko – 70 000 m2 [4] 

5.) Přístav ve Virginii, USA – 11 000 m2 [4] 

6.) Tábor Lejeune námořnictva USA v Jacksonville – 27 000 m2 
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Obr. 3.27:Technologie ACB DENSIPHALT® - US Marine Corps Camp Lejeune, North 

Carolina [4] 

Orientační možnosti skladeb konstrukce s vrstvou ACB pro skladovací a jiné 

manipulační plochy podle výrobce v závislosti na únosnosti podloží: 

DLE ÚNOSNOSTI 
PODLOŽÍ 

Silně zatížené plochy [Edef,2] Středně zatížené plochy [Edef,2] 

MĚKKÉ  STŘEDNÍ  TVRDÉ  MĚKKÉ  STŘEDNÍ  TVRDÉ  
20 Mpa 40 Mpa 80 Mpa 20 Mpa 40 Mpa 80 Mpa 

Densiphalt® 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 
ložná asf.betonová 
vrstva 90 mm 90 mm 90 mm 80 mm 80 mm 65 mm 
podkladní asf.betonová 
vrstva 180 mm 140 mm 80 mm 100 mm 80 mm 65 mm 

podkladní vrstva 1 300 mm 250 mm 250 mm 250 mm 200 mm 200 mm 

podkladní vrstva 2 400 mm 250 mm 200 mm 350 mm 200 mm 200 mm 

Tab. 3.5: Možné skladby konstrukce skladovacích a manipulačních ploch s užitím 

DENSIPHALT® dle únosnosti podloží [4] 

Mezi společnosti ve světě používající technologii DENSIPHALT® patří: 

• Švédsko – NCC, SKANSKA 

• Velká Británie – Civil & Industrial Products Ltd (CiP Ltd) 

• Slovensko – Densit SK 
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3.1.3.1. Nordic Construction Company (NCC)  

Skupina NCC vznikla ve Švédsku po formální stránce počátkem roku 1989 na 

spojení dvou stavebních společností JCC a ABV. Tato skupina je ve Skandinávii velkým 

hráčem ve stavebnictví. V jejím portfoliu lze nalézt stavby občanské, obytné i dopravní. 

Vzhledem k aktivní výstavbě zpevněných ploch z asfaltových směsí a vlastnictví několika 

obaloven má společnost blízko i k používání polo-tuhých povrchových vrstev ACB. 

K tomuto účelu došlo ke spojení se společností ITW DENSIT ApS a NCC je dnes velkým 

odběratelem produktu DENSIPHALT®. [13] 

 

Obr. 3.28: Pokládka DENSIPHALTU firmou NCC ve Švédsku [13] 

 

3.1.4. COLAS – RODAL® 

V roce 1929 byla ve Francii založena společnost Société Routière Colas společně 

skupinami Shell a Société Générale d´Entreprises (SGE) za účelem využití tehdejšího 

patentu na asfaltovou emulzi „COLd ASphalt“ na silniční stavby. Již od 30. let 20. století 

docházelo k rozšiřování firmy COLAS na do severní a západní Afriky a francouzských 

ostrovů v Karibiku a časem postupně během desetiletí i do Kanady, USA, Asie a Oceánie. 

Obrat skupiny COLAS činil v roce 2011 celosvětově cca 12,4 miliardy €, na kterém se 

podílelo kolem 66 000 zaměstnanců v téměř 50 zemích světa. [5] 

Průběžně došlo ve společnosti COLAS k vyvinutí jejich vlastního produktu 

v oblasti polo-tuhých ACB směsí s názvem RODAL®. Složení vrstvy je dáno jako 

u ostatních kostrou z mezerovitého asfaltového betonu prolitého maltou obsahující 

pryskyřičnou emulzi, cement, drobné kamenivo a vodu.  
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Obr. 3.29: Prolévání a vibrování kostry ACB maltou RODAL® [5] 

Základními výhodami je odolnost proti statickým i dynamickým zatížením, 

propíchnutí, změnám teplot, obrusu a chemikáliím. Téměř bezprašný povrch beze spár lze 

považovat za vhodný pro průmyslové podlahy a zpevněné plochy s velmi vysokým 

zatížením ať už v interiéru budov nebo exteriéru. Technologie RODAL® se dělí na 

4 poddruhy dle únosnosti – Light (L), Normal (N), Strong (S) a High Performance (HP). 

[5] 

TYP TECHNOLOGIE 
RODAL®  

BĚŽNÉ 
FRAKCE 
KOSTRY  

TLOUŠŤKA 
VRSTVY  

SMYKOVÁ 
PEVNOST 

L (lehká) 0/10 3 cm 4 Mpa 
N (střední) 0/10 4 cm 6 Mpa 
S (těžká) 0/10 ; 0/14 4-5 cm 9 Mpa 
HP (vysoký výkon) 0/14 5 cm 12 Mpa 

Tab. 3.6: Dělení technologie RODAL® na typy dle únosnosti [5] 

Z tabulky výše lze vyčíst, že nejčastěji používanými obory zrnitosti kostry ACB 

jsou 0/10 a 0/14, v odůvodněných případech lze navrhnout i 0/6 či 0/20. Principem je 

navrhnout takovou směs asfaltového betonu, aby měla mezerovitost 20-25%. Obsah pojiva 

v kostře produktu RODAL® je 4-5% asfaltu. [5] 
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Návrh výplňové malty je odvislý od požadovaných vlastností hotové vrstvy. 

V případě nutnosti lze za pomocí speciálních cementů uvést vrstvu do provozu do 24 hodin 

od prolití kostry maltou. Běžně je ovšem optimální počkat před zatížením lehkou dopravou 

zhruba 7 dní (v závislosti na klimatických podmínkách na stavbě). [5] 

 

3.1.5. Fulton Hogan – RIGIPHALTE ® 

Společnost založili společně Julius Fulton a Robert Hogan v roce 1933 v Dunedinu 

na Novém Zélandu. Do druhé světové války se rozšířili po celém Severním i Jižním 

Ostrově a v průběhu dalších dekád i do Austrálie. Postupně se změnili v největší skupinu 

pojímající mnoho dalších stavebních i výrobních firem. [6] 

Jakožto stavební firma podnikající v dopravních stavbách a všeobecně zpevňování 

ploch taktéž vyvinuli vlastní polo-tuhý asfaltocementový beton pod značkou 

RIGIPHALTE®. Na českém trhu tento výrobek zastoupení nemá.  

 

Obr. 3.30: Prolévání malty RIGIPHALTE® do kostry ACB pomocí gumových stěrek [6] 

 

3.2. Zastoupení mezi zhotoviteli ACB na trhu ČR 

Z pěti výše uvedených technologií jsou všechny kromě RIGIPHALTE® používány 

i v České republice. SALVIACIM® a RODAL® jsou aplikovány výhradně jejich výrobci 

Eurovia a COLAS. Naopak technologie CONFALT® a DENSIPHALT® jsou rozšířené 

mezi různé zhotovitele specializující se na průmyslové podlahy a jiné speciální zpevněné 
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plochy. Mezi nejrozšířenější technologie v ČR patří především SALVIACIM® 

a CONFALT®. 

3.2.1. CONFALT ® 

Podrobnosti o této technologii a jejím výrobci lze vyčíst v kapitole 3.1.1. Hlavním 

odběratelem v ČR je především společnost PETR´S Olomouc, s.r.o., ovšem jsou zde i jiní 

zástupci jako například PLISKA-PODLAHY, s.r.o. či Zenit SK, spol. s r.o. V další 

kapitole budou popsány charakteristiky a informace o produktu CONFALT®, jež se týkají 

poznatků ověřených zkušenostmi společnosti PETR´S a které výrobce sám přímo neuvádí. 

3.2.1.1. PETR´S Olomouc, s.r.o. 

Firma byla založena již roku 1990 a zabývá se aplikací speciálních hmot ve 

stavebnictví, a to hlavně v oblasti průmyslových podlah a zpevněných ploch za využití 

výrobků společnosti CONTEC ApS. Jedním z těchto výrobků je produkt polo-tuhého ACB 

CONFALT®. [10] 

V tabulkách níže uvádí PETR´S typické směrné hodnoty z laboratoří s dávkováním 

22% vody. Tyto hodnoty nejsou zaručené, jsou pouze informativní. 

CHARAKTERISTIKA 24 HODIN  3 DNY 28 DNÍ 

Pevnost v tlaku [Mpa] 25-30 45-55 80-90 
Pevnost v tahu za ohybu [Mpa] 3-4 6-7 8-12 
Doba tuhnutí 8-12 hodin 

Objemová hmotnost [kg/m3] 210 
Tab. 3.7: Orientační hodnoty zkoušek na vzorcích samotné malty CONFALT® [10] 

CHARAKTERISTIKA 28 DNÍ 

Pevnost v tlaku – „Měkký“ podklad na bázi asfaltu [Mpa] 2-8 
Pevnost v tlaku – „Tvrdý“ podklad na bázi cementu [Mpa] 8-10 
Modul pružnosti [Mpa] 8000 

Tab. 3.8: Orientační hodnoty zkoušek na vzorcích celého systému CONFALT® [10] 

Míchání asfaltové směsi probíhá v obalovnách, hotová směs se převáží na stavbu 

k pokládce pomocí finišerů. Asfaltová směs se nesmí při hutnění vibrovat, hutní se pouze 

lehkými válci tak, aby nedošlo k uzavření mezer. Nejblíže je požadovaným vlastnostem na 

kostru z asfaltového betonu asfaltový koberec drenážní (PA). Avšak je kladen důraz na 

větší mezerovitost směsi, cca 24-27%. Tento mezerovitý rošt se skládá z hrubého drceného 

kameniva hlavní frakce 5-8 mm nebo 8-11 mm (např. pro směs ACB 11 by pro dosažení 
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vhodné mezerovitosti měl být podíl zrn frakce 8/11 kolem ±93%), které je obaleno 

pojivem ze směsi tvrdšího asfaltu (např. 70/100), vápencového fileru a stabilizujícího 

celulózového vlákna. Dávkování pojiva činí cca 4%. [10] 

Druhým krokem je prolévání kostry maltou. Kostra z asfaltové směsi by však 

neměla mít teplotu vyšší než 35°C. Malta se míchá na staveništi v odpovídající míchačce 

z pytlované směsi či při větších plochách je vhodné použít CONTEC Standart Silo se 

směšovacím čerpadlem. Mísící kapacita a výkon by měly být stanoveny podle 

předpokládané plochy a množství malty na 1 den tak, aby byla zajištěna plynulá pokládka 

přiměřenou rychlostí. Hotová maltová směs se roztírá po povrchu kostry do stávajících 

dutin. Je důležité podotknout, že na rozdíl od technologií SALVIACIM ® a RODAL®, se 

malta CONFALT® (a také malta DENSIPHALT®) při rozprostírání nevibruje. [10]  

 

Obr. 3.31: Řez vrstvou ACB systému CONFALT® společnosti PETR´S Olomouc [10] 

Suchá malta se dodává v pytlích po 25 kg nebo vacích na paletách o hmotnosti 

1200 kg. Při potřebě vyšších množství se dodává přímo v silech. Při objemu dutin 25-30% 

je spotřeba suché malty cca 5 kg / m2 / 1 cm tloušťky vrstvy. 25 kg suché malty smíchané 

s 5-5,5 litry vody vydá cca 14 litrů hotové maltové směsi CONFALT®. [10] 

Při pokládce pytlované směsi míchané na místě lze položit až 500 m2/denně. Při 

pokládce hotové předmíchané směsi lze položit až 2 000 m2/denně. [10] 
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 Obr. 3.32: Rozprostírání výplňové malty CONFALT® - PETR´S Olomouc [10] 

 

Obr. 3.33: Rozprostírání výplňové malty CONFALT® - PETR´S Olomouc [10] 
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3.2.2. SALVIACIM ® 

Podrobnosti k této technologii jsou uvedeny v kapitole 3.1.2. SALVIACIM® je 

výhradně aplikována společností Eurovia, v ČR zástupnou EUROVIA CS, a.s. 

3.2.2.1. EUROVIA CS, a.s.  

Po druhé světové válce začalo vznikat na českém trhu mnoho stavebních firem 

a následně na jejích zádech roku 1952 národní podnik Stavby silnic a železnic (SSŽ). 

Podnik prošel ve své historii mnoha změnami. V roce 1992 dochází k jeho privatizaci 

v akciovou společnost a majoritním vlastníkem se stává francouzská skupina Enterprise 

Jean Lefebvre (EJL) a v roce 2001 se většinovým akcionářem stává Eurovia ze skupiny 

VINCI – největší stavební koncern na světě. Od roku 2006 již EUROVIA CS, a.s. funguje 

v ČR a SR v 6 oblastech rozdělených mezi 17 závodů a je vlastníkem mnoha kamenolomů 

a obaloven na našem území. [7] 

V oblasti polo-tuhých asfaltocementových betonových vrstev dodává na český trh 

produkt SALVIACIM®. Na českém trhu je možné využití jako obrusná vrstva ACB11 či 

jako ložná ACB16 a ACB22 s vhodnou mezerovitosti v rozmezí 22-30%. Optimální 

mezerovitost je však ze zkušeností pracovníků EUROVIA CS kolem 25%. Zajímavostí je, 

že není požadováno úplné vyplnění mezer maltou a za dostatečné se považuje vyplnění 

více než cca 80-85% mezer. Odpovídající spotřeba malty pak činí kolem 15-20 kg/m2 na 

1 cm tloušťky prolévané vrstvy. Mezerovitost a následně i spotřeba jsou mimo jiné výrazně 

ovlivněny tvarovým indexem zrn. 

 

Obr. 3.34: Ukázka čerstvě zalité vrstvy SALVIACIM® [7] 
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Instalace vrstvy probíhá obdobně jako u ostatních technologií. Podstatným rozdílem 

zmiňovaným v kapitole 3.2.1.1. je, že při rozprostírání malty gumovými břity se navíc 

vibruje lehkou vibrační deskou. 

V České republice byla společností EUROVIA CS, a.s. použita technologie 

SALVIACIM ® již na mnoha místech. Nejčastějším využitím jsou autobusové zastávky 

a skladovací plochy: [1] 

• Přístav Praha Holešovice 

• Plocha v areálu firmy Tegra, s.r.o.  

 

Obr. 3.35: Rozprostírání malty technologie SALVIACIM® v areálu firmy Tegra, s.r.o. [7] 

• Autobusové zastávky v Praze  

 

Obr. 3.36: Příklad autobusové zastávky v Praze s povrchem provedeným technologií 

SALVIACIM® [1] 
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• Zpevněná plocha mezi halami v areálu Škoda auto a.s. v Mladé Boleslavi  

• Plocha v areálu Intersparu v Karlových Varech  

• Zastávky MHD v Masarykově ulici v Ústí nad Labem  

 

3.2.3. DENSIPHALT ® 

Podrobnosti k této technologii jsou uvedeny v kapitole 3.1.3. Výhradním zástupcem 

firmy ITW DENSIT ApS a jejích produktů v České republice je brněnská společnost 

ATEMIT s.r.o.  

3.2.3.1. Densit.cz – ATEMIT s.r.o. 

Společnost byla založena v roce 1995 a zabývá se aplikací průmyslových podlah do 

interiérů i exteriérů s vysokým zatížením dopravou. Za zmínku stojí, že podle jejich 

technických dokumentů lze pokládat vrstvu o tloušťce 30-100 mm a je vhodná 

asfaltobetonová kostra s mezerovitostí 25-30%, což je znatelně víc v porovnání 

s mezerovitostí kostry požadovanou prováděcími firmami, které používají technologii 

CONFALT® (24-27%, PETR´S Olomouc s.r.o. – kapitola 3.2.1.1.). Stejně jako u produktu 

CONFALT® se při rozprostírání malty po povrchu za účelem vyplnění mezer v kostře 

nepoužívá vibrování. ATEMIT s.r.o. v tomto poukazuje na cíleně upravenou recepturu 

malty DENSIPHALT® právě tak, aby vibrace nebyly nutné a přesto šlo vyplnit mezery 

v kostře až do hloubky vrstvy 100 mm. [12] 

 

Obr. 3.37: Jádrový vývrt vrstvy DENSIPHALT® na podkladu z AC vrstev [12] 
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3.2.4. RODAL ® 

Podrobnosti k této technologii jsou uvedeny v kapitole 3.1.4. Tato technologie je 

výhradně aplikována společností COLAS, v ČR zastoupenou COLAS CZ, a.s. 

3.2.4.1. COLAS CZ, a.s. 

V České republice začala působit francouzská společnost COLAS pozvolným 

zkupováním místních stavebních firem, zejména Silnice Jihlava, Silnice Znojmo a Silniční 

stavitelství Praha, kdy se od roku 1994 postupně stávala majoritním vlastníkem těchto 

českých firem. A během roku 2000 tyto společnosti fúzovala pod názvem COLAS CZ, a.s. 

V dnešní době v oblasti silničního stavitelství ČR operuje ve 13 závodech a je vlastníkem 

mnoha obaloven a kamenolomů. Společně se společností EUROVIA CS, a.s. jsou patrně 

nejvýznamnějšími firmami operujícími v dopravních stavbách v České republice. [5] 

Díky technologickému pokroku své mateřské firmy ve Francii přinesl COLAS CZ, 

a.s. na náš trh technologii polo-tuhé ACB vrstvy s označením RODAL®. Postup výstavby 

je obdobný tak, jak je popisován v předešlých kapitolách. Opět je důležité upozornit, že při 

rozprostírání malty pro vyplnění mezer kostry se používá kromě stěrek s gumovými břity 

také lehké vibrační techniky stejně jako u technologie SALIVACIM®. 

 

Obr. 3.38: Rozprostírání malty technologie RODAL® [5] 
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4. LEGISLATIVA ACB 

V České republice se problematikou asfaltocementových betonů zabývá česká 

státní norma ČSN 73 6127-3 s názvem „Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 3: 

Asfaltocementový beton“ z března roku 2008. Dále problematikou zkoušení povrchu na 

odolnost proti chemickým látkám se zabývá ČSN 73 1326 s názvem „Stanovení odolnosti 

povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek“. 

4.1. ČSN 73 6127-3: ACB 

4.1.1. Základní pojmy 

Asfaltocementový beton – vrstva vzniklá z asfaltem obaleného kameniva (kostry) po prolití 

nebo zavibrování výplňové malty. 

Asfaltem obalená kostra – rozprostřená a zhutněná vrstva z otevřené asfaltové směsi 

s vysokou mezerovitostí, charakteru asfaltového koberce drenážního. 

Výplňová malta – tekutá malta specifického složení na bázi cementu, která slouží 

k vyplnění mezer asfaltem obalené kostry. 

Pryskyřice – polymerní látka užívaná k zlepšení fyzikálně – mechanických vlastností 

výplňové malty. [15] 

Pro jednotlivé technologie se užívají značky uvedené v tabulce 4.1. 
 

Technologie značka 

Asfaltocementový beton ACB 1) 

- střednězrnný s kamenivem kostry do 11 mm 

- hrubozrnný s kamenivem kostry do 16 mm 

- velmi hrubý s kamenivem kostry do 22 mm 

ACB11 

ACB16 

ACB22 
1) Značka je základem pro obecné označení. V případě kostry tvořené jinou frakcí bude doplněna o 

hodnotu velikosti maximálního zrna kostry. Příklad: ACB32. 

Tab. 4.1: Značky technologií ACB [15] 

V technické dokumentaci se vždy při označování uvádí: značka technologie, 

tloušťka vrstvy a číslo této normy. Další specifikaci pro ACB lze doplnit mezi údaj 

o tloušťce vrstvy a označení normy. Jedná se zejména o následující požadavky: [15] 

- odolnost úpravy proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek; 

- barva úpravy (přírodní, žlutý aj.) 

- úprava povrchu (vymývaný, tryskaný, broušený aj.) 
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PŘÍKLAD : asfaltocementový beton střednězrnný v tloušťce 40 mm odolný proti 

působení vody a chemickým rozmrazovacím látkám bez dalších požadavků se 

označí:  ACB11; 40 MM; ČSN 73 6127 -3. 

4.1.2. Užití 

4.1.2.1. Návrh 

Pro návrh a užití asfaltocementových vrstev platí zvláštní předpisy 1) a požadavky 

této normy. Skladbu konstrukce stanoví projektová dokumentace stavby, zpracovaná na 

základě informativní přílohy této normy, popř. z technických podkladů výrobce. [15] 

4.1.2.2. Užití ve vozovce a v konstrukci dopravních ploch 

ACB se používá jako vrstva obrusná, lze ji použít i jako vrstvu ložní. Vrstva ACB 

je vhodná pro pomalou a zastavující dopravu, například pro autobusové zastávky, 

manipulační plochy, letiště, sklady a průmyslové provozy. Pro vozovky všech tříd 

dopravního zatížení může být limitujícím faktorem jejího použití omezená drsnost. ACB 

použitý místo asfaltové vrstvy může eliminovat její nedostatek, tj. citlivost na bodové 

a dlouhodobé statické zatížení. Předpokladem pro užití ACB je dostatečně únosný podklad, 

viz tabulka 3. [15] 

V barevném provedení, popř. s jinou mechanickou úpravou povrchu může ACB 

tvořit architektonicky zajímavý prvek stavby, ve kterém mohou být požadavky na únosnost 

sníženy. [15] 

4.1.2.3. Tloušťky vrstev ACB 

Tloušťky vrstev ACB jsou stanoveny v závislosti na zrnitosti kamenné kostry podle 

tabulky 4.2. Tyto tloušťky jsou stanoveny jako minimální. Maximální tloušťka vrstvy ACB 

je 100 mm, nestanovuje-li technická dokumentace výrobce jinou. [15] 

Tab. 4.2: Minimální tloušťky vrstev ACB [15] 

Asfaltocementový beton Minimální tloušťka vrstvy 
v mm 

Jmenovitá frakce kostry 
v mm 

Střednězrnný 1) 

Hrubozrnný 

Velmi hrubý 

Speciální technologie 2) 

40 (30) 

40 

50 

2 D 

menší než 11 

< 16 

< 22 

< D 
1) Tloušťka 30 mm platí pro úpravy bez požadavku na odolnosti proti trvalému zatížení. 
2)  Platí pro jiné tloušťky úprav, kde D je maximální velikost zrna v jmenovité frakci. 
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4.1.2.4. Podklad ACB 

Druhy podkladů jsou uvedeny v tabulce 3. 

ACB je vzhledem ke svým vlastnostem určen pro obrusné vrstvy zatěžované 

staticky nebo pomalou zastavující dopravou. Celá konstrukce přejímající zatížení od vrstvy 

ACB musí být dostatečně únosná. Požadavky  tabulky 4.3 jsou zde minimální. V případě 

užití vrstvy ACB k jiným účelům je tabulka 4.3 nezávazná (např. pouze pochozí nebo 

sportovní plochy). [15] 

Užití ACB Podklad 

Obrusná vrstva ACO 1), ACB, CB 2) 

Ložní vrstva ACP, ACL, C8/10  a vyšší 2) 

1) Vyhovující AC s asfalty 50/70, PMB 45/80-50 (minimální požadavek). 
2) Spáry a trhliny tuhých konstrukčních vrstev v podkladu je nutno ošetřit proti tvorbě reflexních trhlin 

v ACB. Způsob ochrany stanoví projektová dokumentace. Doporučené úpravy pro CB dilatace jsou: 

přiznání spáry v ACB, užití asfaltové membrány nebo asfaltové vrstvy pohlcující napětí včetně možnosti 

uvolnění napětí v betonových deskách. Minimální pevnostní požadavky: C 8/10 podle ČSN EN 206-1, 

CC20 podle ČSN EN 13877-2 při rekonstrukci krytu.  

Tab. 4.3: Druhy podkladů [15] 

4.1.3. Stavební materiály 

4.1.3.1. Stavební materiály pro asfaltem obalenou kostru 

ASFALTOVÉ POJIVO: 

Na obalení asfaltové kostry se použije silniční asfalt podle ČSN EN 12591, 

zpravidla v druhu 50/70 nebo 70/100. Užití jiného druhu asfaltu je možné na základě 

ověření zkouškami, a to ve zdůvodnitelných případech. [15] 

PŘÍSADY: 

Při výrobě asfaltové kostry je možno použít k omezení stékavosti asfaltu vláknité 

přísady. K úpravě barvy pojiva lze použít vhodné pigmenty. Použité přísady musí 

odpovídat příslušným normám. V případě užití do výplňové malty je jejich vhodnost 

prokázána, pokud splňují požadavky ČSN EN 934-2. [15] 

KAMENIVO: 

Požadavky na kamenivo do asfaltem obalené kostry ACB jsou uvedeny v tabulce 

4.4. Kamenivo pro výrobu musí splňovat parametry podle ČSN EN 13043. [15] 
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Požadované vlastnosti Kategorie 
podle ČSN 
EN 13043 

Poznámka 

Zrnitost              HK 
                           DK 
                           Směs 

GC85/15 
GF85 
GA85 

 

Propad sítem střední velikosti    
                                          HK (D/1,4) 
                                          DK a směs D ≤ 8 

G25/15 

GTC20 
D/d ≥ 4 se nepoužívá 

Obsah jemných částic 
                             HK 
                             DK a směs D ≤ 8 – 
těžené 
                                                          – 
drcené 

f2 

f10 

f22 

 

 

Jakost jemných částic, max. MBF10 Platí pro DK a směs D ≤ 8 
Tvarový index, max. SI30  
Odolnost proti drcení – Los Angeles LA30  
Ohladitelnost PSV50 Pro obrusné vrstvy se zvýšenými 

požadavky na protismykové vlastnosti 
se ACB nepoužívá. Pro dopravní 
plochy s pomalou a zastavující 
dopravou se PSV nestanovuje 
(PSVdek) 

Objemová hmotnost deklarovaná  
Nasákavost WA242 Je-li nasákavost WA242, nepožaduje 

se mrazuvzdornost. Je-li nasákavost 
větší než 2 %, rozhoduje o kamenivu 
jeho mrazuvzdornost. 

Mrazuvzdornost 
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování 
Trvanlivost – síranem hořečnatým 

 
F2 

MS25 

Pokud je požadována mrazuvzdornost 
kameniva, může být prokázána jedním 
z obou způsobů. Je-li prokázána jeho 
mrazuvzdornost, není zapotřebí 
uvádět nasákavost. 

Rozpadavost čediče SBLA  
Hrubé organické znečišťující látky MLPC0,5  

Tab. 4.4: Kvalitativní parametry kameniva pro asfaltem obalenou kostru [15] 

 

FILER: 

Přídavný filer pro výrobu asfaltem obalené kostry je dodáván podle ČSN EN 

13043. Musí vyhovovat požadavkům uvedeným v tabulce 4.5. Požadavky na vlastní 

filerový podíl obsažený v drobném drceném kamenivu jsou ošetřeny v tabulce 4 hodnotou 

methylenové modře v parametru „jakost jemných částic“. [15] 
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Požadované vlastnosti Parametr resp. Kategorie podle 

ČSN EN 13043 

Zrnitost – velikost síta v mm Propad v % hmotnosti – minimálně 

2  

0,125 

0,063 

100 

85 

70 

Jakost jemných částí MBF10 

„Delta kroužek a kulička“ ∆ R & B 8/25 

Rozpustnost ve vodě WS10 

Měrná hmotnost deklarovaná 

Tab. 4.5: Požadavky na přídavný filer [15] 

4.1.3.2. Stavební materiály pro výplňovou směs 

K výrobě výplňové malty se používá cement, minerální plnidla (filer, technologické 

písky omezené zrnitosti, popílek, odprašky, elektrárenské úlety apod.), přísady do cementu 

a malt upravující pevnost a konzistenci, popř. jiné fyzikální vlastnosti směsi, umělé 

polymerní pryskyřice (lepidla), pigmenty a voda. Výběr výše uvedených surovin k výrobě 

malty stanoví technologický předpis zhotovitele; v případě užití komerčně připravených 

směsí dokumentace zhotovitele. [15] 

4.1.4. Stavební směsi 

4.1.4.1. Asfaltem obalená kostra 

Parametry asfaltem obalené směsi pro kostru ACB jsou uvedeny v tabulce 4.6. 

Požadavky uvedené v tabulce 4.6 jsou minimální. Ve vazbě na užitý technologický postup 

vyplnění mezer kostry mohou být upraveny v technologickém předpise zhotovitele. [15] 

Parametr Požadavek/hodnota 

Zrnitost 1) 

Stékavost asfaltu 2) 

Určí technologický předpis 

Mezerovitost 1) 17 % až 32 % 

Stékavost asfaltu 2) 0,30 % 
1) Zrnitost a mezerovitost směsí stanoví technologický předpis. Mezerovitost se stanoví podle ČSN EN 

12697 – 8. 
2) Stanovuje se podle ČSN EN 12697 – 18 Stékavost pojiva „Schellenbergova metoda“. 

Tab. 4.6: Požadavky na asfaltem obalenou kostru ACB [15] 
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4.1.4.2. Výplňová směs 

Požadavky na výplňovou směs do ACB jsou stanoveny v tabulce 4.7. Platí při užití 

ACB pro pozemní komunikace. Odlišné požadavky plynoucí z jiného určení ACB stanoví 

projektová dokumentace. [15] 

Parametr Požadavek / hodnota 

Tekutost výplňové malty 1) Podle technologického předpisu 2) 

Pevnost v tlaku na zlomcích po 28 dnech 3) min. 25 Mpa 4) 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech 3) Min. 4 Mpa 4) 

Odolnost proti CHRL 5) Stanoví projektová dokumentace 
1) Stanovena podle ČSN EN 445, doba výtoku v sekundách trychtýřovou zkouškou. 
2) Maximální konzistence výplňové směsi je limitovaná použitou technologií. V případě zavibrování 

výplňové směsi do kostry je doporučena doba výtoku < 40 s. V případě prolévání < 13 s. Limitujícím 

faktorem je i tloušťka asfaltem obalené kostry. 
3) Zkoušky pevnosti malty jsou stanoveny na tělesech 40 x 40 x 160 mm podle ČSN EN 196 – 1. 
4) Pevnosti malty jsou závislé na použité technologii. Obvyklá pevnost v tlaku/tahu za ohybu je pro 

prolévané výplňové směsi 80 Mpa / 8 Mpa, pro zavibrované 35 Mpa / 6 Mpa.  
5) Je-li požadována, stanoví se podle ČSN 73 1326, Změna Z1. 

Tab. 4.7: Požadavky na výplňovou směs [15] 

4.1.4.3. Asfaltocementový beton 

Požadavky na fyzikálně mechanické vlastnosti ACB jsou stanoveny v tabulce 4.8. 

Platí při užití ACB pro pozemní komunikace. Odlišné požadavky plynoucí z jiného určení 

ACB (průmyslové podlahy, skladové plochy, letiště, stojánky apod.) stanoví projektová 

dokumentace. Požadavek na odolnost směsi ACB, resp. Konstrukce proti 

koncentrovanému lokálnímu zatížení (propíchnutí), lze ošetřit specifickou zkouškou 

provedenou přímo „in situ“. Pro standardně užívané ACB konstrukce v oboru pozemních 

komunikací se tato zkouška nepožaduje. [15] 

Zkouška odolnosti proti propíchnutí je popsána v informativní příloze A, včetně 

doporučených hodnot odolnosti. [15] 
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Parametr Požadavek / min.hodnota 

Objemová hmotnost Deklarovat podle průkazních zkoušek 

Pevnost v prostém tlaku při teplotě 20 oC 1 ) 3,5 Mpa 

Odolnost proti CHRL 2) Podle požadavku objektu 
1) Stanovena na koncovaných vývrtech o Ø 100 mm nebo Marshallových tělesech v tloušťce realizované 

vrstvy. Pro tloušťky < 40 mm se nestanovuje. Pevnost je stanovena po 28 dnech, není-li projektovou 

dokumentací požadována jiná doba. 
2) Nejsou-li provedeny zkoušky na výplňové maltě, stanoví se na vývrtech podle ČSN 73 1326, Změna  Z1 

v požadavcích podle projektové dokumentace (hodnoty identické s tabulkou 7). 

Tab. 4.8: Požadavky na ACB [15] 

4.1.5. Stavební práce 

4.1.5.1. Úprava podkladu 

Vrstva ACB se pokládá na ložní, resp. podkladní vrstvu čistou, rovnou 

a neporušenou. Na podklady připravené odfrézováním původní konstrukce se zpravidla 

provede dostatečně tuhá ložní vrstva podle požadavku 4.4. Podklad musí mít opraveny 

výtluky, trhliny, popř. spáry. Nerovností podkladu pod ACB mohou být max. 5 mm. 

Povrch podkladu musí být upraven tak, aby byla dodržena minimální tloušťka ACB. [15] 

4.1.5.2. Klimatické podmínky pokládky 

Asfaltem obalená kostra se nesmí pokládat při teplotě vzduchu nižší než + 5 oC 

u směsí s asfalty druhu 70/100 a při + 10 oC u směsí s asfalty 50/70. [15] 

Výplňová směs se do asfaltem obalené kostry nesmí vpravovat za teplot nižších než 

+ 5 oC. Minimální teplota kostry při prolévání je + 5 oC. Maximální teplota kostry při 

prolévání je + 35 oC. [15] 

Během tvrdnutí výplňové malty nesmí dojít k jejímu zmrznutí v konstrukci, pokud 

její pevnost nedosáhne min. 20 Mpa. Počet hodin, resp. dní potřebný k zajištění minimální 

pevnosti při dané teplotě prostředí určuje technologický předpis. [15] 

Výplňová malta se nesmí do asfaltem obalené kostry vpravovat za deště. ACB 

nemá být vystaven dešťovým srážkám do dvou hodin po dokončení úpravy (upřesní 

technologický předpis provádění). [15] 
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4.1.5.3. Spojovací postřik 

Asfaltem obalená kostra se pokládá na podklad opatřený spojovacím postřikem. 

Dávkování spojovacího postřiku je určeno texturou podkladu. Konkrétní dávku stanoví 

projektová dokumentace. Pro uzavřený podklad je minimální dávka 0,15 kg/m2 až 0,20 

kg/m2 zbytkového asfaltu. [15] 

 

4.1.5.4. Výroba a pokládka stavebních směsí 

VÝROBA A POKLÁDKA ASFALTEM OBALENÉ KOSTRY:  

Výroba a pokládka asfaltem obalené kostry se provádí podle ustanovení 

ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-7 pro výrobu asfaltového koberce drenážního. [15] 

Položená vrstva asfaltem obalené kostry se nehutní, ale pouze utáhne a hladí 

statickým tlakem lehkého válce. [15] 

Případné opravy prováděné na položené asfaltové kostře se provedou před jejím 

zaplněním výplňovou maltou (úprava rovinatosti, nivelety, atd.). [15] 

Položenou asfaltem obalenou kostru je třeba chránit před znečištěním. [15] 

VÝROBA A POKLÁDKA VÝPL ŇOVÉ SMĚSI: 

Výroba výplňové malty se zpravidla provádí v mobilním zařízení v místě stavby 

podle technologického předpisu zhotovitele, který je k dispozici na stavbě. Kapacita 

výrobního zařízení musí umožnit plynulou pokládku a zpracování směsi v připraveném 

pracovním poli. [15] 

Výplňová malta se rozprostírá stěrkami. Postupuje se od nejníže položeného místa 

proti spádu. Vpravení (prolití) malty do asfaltové kostry je možno podpořit zavibrováním 

lehkou vibrační deskou nebo lehkým vibračním válcem. Vibruje se přerušovaně tak, aby 

nedocházelo k vytloukání kostry. Malta, která nevnikla do mezer kostry, se přesune 

stěrkami do dalšího pracovního záběhu. Pracovní postup upravuje vždy technologický 

předpis zhotovitele. [15] 

O spotřebě materiálu se vede evidence. Prováděná operativní kalkulace spotřeby 

má potvrdit úspěšnost vyplnění mezer v kostře. Není-li dosaženo očekávané spotřeby 

malty, nelze pokračovat v pokládce, dokud nejsou uspokojivě vysvětleny příčiny. [15] 
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Povrch položené vrstvy se ještě v čerstvém stavu upraví měkkými stěrkami tak, aby 

byla rozeznatelná kostra a zvýrazněna makrotextura povrchu ACB. Ve zvláštních 

případech se povrch ACB upraví podle požadavků projektové dokumentace (např. 

sportovní a halové plochy, nebo plochy jinak architektonicky významné, popř. zdrsněné 

plochy k zvýšení provozní bezpečnosti apod.). [15] 

OŠETŘENÍ POVRCHU ACB DO PROVOZU: 

Hydrataci výplňové malty je nutno podpořit pravidelným kropením nebo jiným 

vhodným opatřením, které brání nadměrnému vysychání. Doba ošetřování ACB je 

zpravidla 3 až 5 dní do dohotovení, a to v závislosti na klimatických podmínkách, 

použitém pojivu, popř. přísadách. [15] 

Způsob a dobu ošetřování ACB upřesňuje technologický předpis zhotovitele. [15] 

4.1.5.5. Uvedení vrstvy ACB do provozu 

Vrstvu ACB lze zatěžovat dopravou po dosažení min. pevnosti výplňové malty 20 

Mpa, není-li projektovou dokumentací určena jiná pevnost. [15] 

Způsobilost ACB k provozu stanovuje technologický předpis zhotovitele, a to 

v návaznosti na použitém cementu, přísadách a klimatických podmínkách pokládky. 

Orientačně lze předpokládat následující režim zatěžování ACB dopravou, nejsou-li použity 

speciální rychle tuhnoucí směsi: [15] 

 - pochozí       po 1 dni; 

 - lehká doprava (osobní auta)    po 2 až 3 dnech; 

 - nákladní vozy bez stání    po 5 dnech; 

 - těžká doprava včetně stání    po 7 až 12 dnech. 

Zhotovitel je povinen po tuto dobu zajistit ochranu pro tvrdnoucí konstrukci ACB 

vhodným opatřením. [15] 

4.1.6. Hodnocení shody 

4.1.6.1. Počáteční zkoušky typu (ITT); pr ůkazní zkoušky 

V rámci počátečních zkoušek typu kameniva, pojiv, přísad i dalších materiálů se 

tyto dokladují ES prohlášením o shodě, nebo prohlášením o shodě, případně jinými 

doklady ověřujícími vhodnost vlastností výrobků v souladu s platnými předpisy. [15] 
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Materiály a směsi pro výrobu ACB musí splnit minimální požadavky tabulek 4.4, 4.5, 4.6, 

4.7 a 4.8 této normy. [15] 

4.1.6.2. Kontrolní zkoušky 

Kontrolní zkoušky ověřují shodu vlastností se specifikacemi stavebních materiálů 

podle tabulek 4.9 a 4.10. [15] 

Hotovou vrstvu ACB kontrolujeme podle tabulky 4.11, a podle požadavků 

projektové dokumentace. Jen v případě pochybností kontrolujeme i podle tabulky 4.8. [15] 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY STAVEBNÍCH MATERIÁL Ů: 

Pro výrobu asfaltem obalené kostry se rozsah a četnost zkoušek kameniva a asfaltu 

řídí požadavky uvedenými v tabulkách 4.6 a 4.9. [15] 

Pro výplňovou směs do ACB jsou požadavky uvedeny v tabulkách 4.7 a 4.10. 

Parametr Požadavek Četnost 

Zrnitost podle technologie – viz tab. 4.6 v případě pochybností 

Mezerovitost podle technologie – viz tab. 4.6 1 zkouška na 500 t, min. 1krát denně 

Stékavost pojiva 0,30 % 1 zkouška na 500 t, min. 1krát denně 

Tab. 4.9: Kontrolní zkoušky pro asfaltem obalenou kostru [15] 

Parametr Požadavek Četnost 

Tekutost výplňové malty Podle technologie – viz tab. 4.7 1 zkouška na 10 t, min. 1krát denně 

Pevnost v tlaku 1) min. 25 Mpa 1 zkouška na 10 t, min. 1krát denně 

Odolnost proti CHRL 2) je-li požadována – viz tab. 4.7 1 zkouška na 5 000 m2 

1) Stanovena na zlomcích těles 40 x 40 x 160 mm podle ČSN EN 196 – 1. 
2) U velkých akcí je možno četnost zkoušek snížit dohodou mezi zhotovitelem a objednatvatelem.  

Tab. 4.10: Kontrolní zkoušky pro výplňovou směs do ACB [15] 

KONTROLNÍ ZKOUŠKY HOTOVÉ VRSTVY ACB: 

Přejímku dodržení projektových výšek, rovnosti povrchu, sklonu a tloušťky vrstev 

lze provést již na položené asfaltem obalené kostře. [15] 

Zkouškami hotové vrstvy ACB se prokáže její shoda. Pro vrstvy pozemních 

komunikací a ostatní dopravní plochy, včetně letištních drah se shoda vlastností prokazuje 

podle tabulky 4.11. [15] 

U ostatních staveb podle projektové dokumentace. [15] 
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Zkoušený 

parametr 

Požadavek Minimální četnost 

Tloušťka vrstvy h 

v mm 1) 

h minimální = 0,9 h 

H průměrná = h 

na vývrtech 1krát za 1 500 m2, na celek min. 2krát, lze 

stanovit i z rozdílu geodetického zaměření vrstev  

Rovinatost povrchu 

v mm 2) 

maximálně 5  měření provádíme podle ČSN 73 6175; 

podélná nerovnost se měří latí o délce 4 m, příčná s latí o 

délce 2 m; je možno použít i jiné zařízení, poskytující 

shodné výsledky 

Odchylka od 

příčného sklonu v % 
3) 

maximálně ± 0,5 měření provádíme podle ČSN 73 6121-1, tabulka A.6 

Odchylky od 

projektových výšek 

v mm 

maximálně ± 10 

s pravděpodobností  

≥ 90 % a průměrem ± 5 

měření provádíme podle ČSN 73 6121-1, tabulka A.6  

Vyplnění mezer 

v kostře ACB v % 4) 

min. 90 na vývrtech 1krát na 1 500 m2, na celek min. 2krát nebo 

kalkulaci 

Drsnost – 

makrotextura 5) 

min. 0,50 podle ČSN EN 13036-1 

1) V případě jiného užití ACB než jako vrstvy odolávající pomalé a zastavující dopravě, popř. statickému 

zatížení, lze h průměrná  snížit na 0,9 h. 
2) U staveb, které neřadíme k liniovým, způsob měření a četnost určí projekt. Pro letištní dráhy a plochy platí 

zvláštní předpisy. 
3) Odchylka od příčného sklonu se měří nivelací nebo jiným vhodným způsobem. Odvodnění povrchu musí 

být vždy splněno. 
4) Kontrola na vývrtech se spojuje s kontrolou tloušťky vrstvy. 
5) Pokud je požadována. 

Tab. 4.11: Kontrolní požadavky na hotovou vrstvu ACB [15] 

  

4.1.7. Příloha A – Charakteristiky ACB 

4.1.7.1. Modul pružnosti a Poissonovo číslo 

Modul pružnosti a Poissonovo číslo ACB lze stanovit na základě laboratorní 

zkoušky modulu tuhosti. Tyto hodnoty jsou vždy v korelaci s mezerovitostí kostry ACB, 

vyplněním mezer a pevnosti použité výplňové malty. Hodnoty ovlivňuje i teplota a způsob 

zatěžování (cyklické nebo stálé). [15] 

Orientačně výpočtové hodnoty modulu pružnosti jsou 9 000 Mpa až 14 000 Mpa 

s Poissonovým číslem 0,25. [15] 
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Pro statické zatížení se doporučuje hodnotu modulu pružnosti snížit na 9 000 Mpa. 

U dynamického zatěžování je možno uvažovat s hodnotami 10 500 Mpa nebo i vyššími, 

které mají být vždy ověřeny zkouškami (uvedené hodnoty jsou přiřazeny k teplotě 

+ 20 oC). [15] 

4.1.7.2. Odolnost ACB proti lokálnímu zatížení 

Odolnost proti lokálnímu zatížení, resp. Proti lokálnímu propíchnutí ACB, lze 

stanovit v laboratoři na připraveném vzorku nebo in situ na vlastní konstrukci. [15] 

Odolnost proti propíchnutí se v rámci zkoušky rozumí stav, kdy trn o ploše 500 

mm2 během 24 hodin je pod přenášeným zatížením zatlačen maximálně do hloubky 1 mm 

do konstrukce ACB. Na tuto hodnotu má vliv kvalita vlastní směsi ACB a její tloušťka, 

kvalita a teplota prostředí. [15] 

Od vrstvy ACB lze požadovat odolnost v odporu proti propíchnutí v těchto 

minimálních hodnotách (stanoveno při teplotě vrstvy 20 oC): [15] 

ACB11    7,0 Mpa ± 1,5 Mpa 

ACB16    8,5 Mpa ± 1,5 Mpa 

Vrstvu ACB však lze provést odolnou v rámci zkoušky i v hodnotách 12 Mpa až 

14 Mpa. V případě tohoto požadavku je nutno přesvědčit se zkouškami o splnění tohoto 

parametru. [15] 

 

4.2. ČSN 73 1326: Odolnost proti CHRL 

Tato norma platí pro stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek za cyklického střídání kladných 

a záporných teplot. [16] 

4.2.1. Názvosloví 

Chemická rozmrazovací látka – chemická látka, jejíž roztok snižuje bod tuhnutí vody, 

která se používá k odstranění nebo zamezení vzniku náledí na povrchu cementobetonových 

vozovek. 

Zkušební zmrazovací cyklus (dále jen cyklus) – proces, při kterém je zkušební povrch 

střídavě vystaven kladným a záporným teplotám a působení vody nebo chemických 

rozmrazovacích látek. 
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Zkušební vzorek – těleso předepsaného geometrického tvaru z cementového betonu buď 

vyrobené pro účely zkoušky, nebo odebrané z konstrukce. 

Zkušební povrch – ta část z celkového povrchu vzorku, která je vystavena během zkoušky 

přímému styku s chemickou rozmrazovací látkou nebo jejím roztokem (bez omočených 

ploch bočních stěn). [16] 

4.2.2. Podstata zkoušky 

Při zkoušení metodou automatického cyklování se zkušební povrch tělesa ochladí 

z kladné teploty na zápornou teplotu, na této teplotě je po předepsanou dobu udržován. Pak 

se zahřeje na kladnou teplotu a je na ní pak předepsanou dobu udržován. [16] 

Při zkoušení metodou ruční manipulace se na povrch zkušebního tělesa naleje 

vrstva vody o předepsané tloušťce nad zkušebním povrchem a ochladí se z kladné teploty 

na zápornou teplotu. Po jejím dosažení se na vytvořený led dávkuje množství chemické 

rozmrazovací látky, nutné k rozpuštění vytvořené ledové vrstvy. Chemická rozmrazovací 

látka se nechá při této záporné teplotě působit předepsanou dobu. Pak se zkušební povrch 

oplachuje vodou. [16] 

4.2.3. Účel zkoušky 

Z výsledků zkoušky se posuzuje odolnost povrchů cementobetonových vozovek 

v zimním období při použití chemických rozmrazovacích látek. Z výsledků zkoušek je také 

možno porovnat odolnosti různých cementobetonových směsí; porovnat účinnost různých 

impregnačních látek, případně usuzovat na odolnost povrchů jiných konstrukcí z hutného 

betonu. [16] 

4.2.4. Zkušební vzorky 

Pro průkazní a kontrolní zkoušky na tělesech vyrobených z čerstvé 

cementobetonové směsi se použijí minimálně 3 vzorky. Pro kontrolní nebo přejímací 

zkoušky na tělesech vybraných z konstrukce je 1 vzorek s neporušeným zkušebním 

povrchem. [16] 

Tvary vzorků pro zkoušky jsou: [16] 

a) krychle o hraně 150 mm vyrobené v nerozebíratelné plastové formě, 

b) válec o průměru 150 mm, popř. odřez o výšce 50 mm, 
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c) hranol 40 x 40 x 160 (mm) je povolen používat pro zkoušení jemnozrnných 

betonů. Zkouší se horní povrch tělesa. Ten se neupravuje, ponechává se tak, jak 

vznikl při výrobě podle ČSN 72 1311. 

Pro zkoušky cementového betonu odebraného z konstrukce je nejmenší průměr 

vývrtu 150 mm. U vyztužených konstrukcí se povoluje průměr 100 mm. Nejmenší výška 

vzorku je 50 mm. [16] 

Vyrobené zkušební vzorky se po vyjmutí z formy uloží do vlhkého prostředí podle 

ČSN 73 1311 na dobu 28 dnů. Pak se uloží do normálního laboratorního prostředí. 33. Den 

od vyrobení se provede na vzorcích zkouška nasákavosti podle ČSN 73 1316 bez vysušení 

vzorků. 35. Den od vyrobení vzorků se zahájí cyklování vzorku. [16] 

Vzorky odebrané z konstrukce v minimálním stáří 28 dnů od vybetonování se 

nechají před zkouškou povrchové nasákavosti po dobu minimálně 5 dnů v laboratorním 

prostředí, pak se na nich provede zkouška nasákavosti. Po ukončení zkoušky nasákavosti 

se vzorky nevysušují a zahájí se jejich cyklování. [16] 

 

4.2.5. METODA RUČNÍ MANIPULACE SE VZORKY 

4.2.5.1. Zkušební zařízení 

Při zkoušce se používá: 

A) mrazící prostor 2) s regulovatelnou teplotou do -10 o C takových rozměrů, aby 

tělesa vyplňovala nejvýše 1/3 jeho objemu, 

 B) zařízení pro oplachování těles tekoucí vodou. 

Zkušební tělesa se opatří objímkou, aby spojení objímky s tělesem bylo vodotěsné 

a nad zkušební plochou vznikl prostor nejméně 5 mm vysoký, viz obr. 4.1 a 4.2. [16] 

4.2.5.2. Postup při zkoušce 

Zkušební tělesa se uloží vodorovně do mrazícího prostoru a na jejich povrch, 

opatřený zvýšeným okrajem, se nalije voda do výšky 2 mm. [16] 

 Při rozmrazování vodou se tělesa v prvním cyklu zmrazují po dobu 16 h při teplotě 

(-8 ± 1) o C. Pak se vytvořený led po dobu 1,5 h rozmrazuje pod tekoucí vodou teploty 

(20 ± 2) oC teplou. Druhý a každý další cyklus musí mít dobu zmrazování nejméně 5 h 

dlouhou a omývání vodou po dobu 1,5 h. [16] 
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Obr. 4.1: Objímka na zkušební krychli [16] 

 

Obr. 4.2: Objímka na zkušební válec [16] 

Rozdíl teplot v jakémkoliv místě mrazícího prostoru nesmí být větší než 3 oC. 

Zmrazovací zařízení musí být tak výkonné, aby nejméně do poloviny zmrazovací doby 

jednoho cyklu bylo dosaženo ve zmrazovacím prostředí stanovené nejnižší teploty. Mrazící 

prostor musí mít stále stejné zatížení hmotou zmrazovaných těles. V případě proměnlivého 

počtu těles a jejich hmotnosti se do mrazícího prostoru přidává tzv. vyrovnávací zátěž, tj. 

hmota, která vyrovnává hmotnost zmrazovaných těles na konstantní hodnotu. [16] 

Při rozmrazování chemickými prostředky se tělesa v prvním cyklu zmrazují po 

dobu 16 h při teplotě (-8 ± 1) oC. Pak se na led vytvořený na deskách v mrazícím prostoru 

nasype nebo nalije potřebné množství rozmrazovací látky, to je při použití chloridu 

sodného (NaCl) množství 270 g/m2. [16] 

 Použije-li se v odůvodněných případech jiného chemického rozmrazovacího 

prostředku, je třeba určit dávkování ze stavových diagramů. [16] 

 Rozmrazování trvá 1 h, poté se tělesa vyjmou z mrazícího prostoru a omývají 

vodou o teplotě (20 ± 2) oC po dobu 0,5 h, aby se zbavila rozmrazovací látky. Druhý a 
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každý další cyklus musí mít dobu zmrazování dlouhou nejméně 5 h, rozmrazování 1 h 

a omývání 0,5 h. [16] 

Během zkoušky se sleduje povrch těles a jeho stupeň narušení, který se hodnotí jako: [16] 

 A) nenarušený, 

 B) malé povrchové odlupování, 

 C) vylupování zrn drobného kameniva, 

 D) poškozený povrch   

Pro srovnání s jinými postupy lze též použít zatřídění povrchu dle následující tabulky: 

Stupeň porušení ƍa  [g . m- 2] Charakter odpadu 

1 – nenarušený do 50 velmi jemné prachovité částice do 1 mm  

2 – slabě narušený do 500 jako u stupně 1, větší množství částic do 1 mm, podíl 

částic do 2 mm menší než 50% hmotnosti odpadu 

3 – narušený  do 1000 jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm přes 500 g . m-2 

4 – silně narušený do 3000 jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm přes 500 g . m-2 

5 – rozpadlý přes 3000 jako u stupně 4, podíl částic nad 4 mm více jak 20% 

hmotnosti odpadu 

Tab. 4.12: Zatřídění povrchů zkušebních těles [16] 

 Podle potřeby lze měřit velikost narušené plochy, popř. i zjistit množství 

uvolněných částic povrchu tělesa. [16] 

 Záznam o průběhu zkoušky se zapisuje do formuláře, jehož vzor je uveden 

v příloze 2 této normy. [16] 

Zkouška odolnosti povrchu betonu se ukončí: [16] 

 A) jestliže byl dosažen předepsaný počet zmrazovacích cyklů, 

 B) jestliže byl povrch zjevně porušen (poškozený povrch). 

4.2.5.3. Vyhodnocení zkoušky 

Odolnost povrchu betonu se hodnotí podle výsledků provedených zkoušek na 

základě požadovaného (předepsaného) stavu povrchu těles při daném počtu cyklů 

zmrazování a rozmrazování. [16] 

 Stav povrchu betonových vzorků se označí slovně podle dosaženého stupně 

narušení, popř. se udává naměřené množství poruch a současně se uvede počet cyklů, při 

němž byl dosažen popsaný stav. [16] 
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5. SROVNÁNÍ NOREM A POZNATK Ů Z PRAXE 

Kapitola je věnována srovnání určitých částí norem věnovaných výrobě a pokládce 

ACB a poznatků z praxe, zejména požadavky normy na asfaltobetonovou kostru ACB. 

5.1. Kostra ACB 

Problematickou částí výroby vrstvy z ACB může být především návrh čáry zrnitosti 

asfaltem obalené kostry. Norma ČSN 73 6127-3 ACB ohledně kostry uvádí následující: 

„Výroba a pokládka asfaltem obalené kostry se provádí podle ustanovení ČSN 73 6121 

a  ČSN EN 13108-7 pro výrobu asfaltového koberce drenážního. Položená vrstva asfaltem 

obalené kostry se nehutní, ale pouze utáhne a hladí statickým tlakem lehkého válce.“ [15] 

Pro návrh čáry zrnitosti je nutné též znát požadovanou mezerovitost. Níže pro 

informaci uvedu mezerovitosti ať už normativní, či požadované výrobci jako optimální: 

• ČSN 73 6127-3: ACB     17 – 32 % 

• ČSN EN 13108-7: PA     16 – 30 % 

Směsí se zavibrovanou výplňovou maltou:  

• COLAS – RODAL®      20 – 25 % 

• Eurovia – SALVIACIM®     22 – 30 % 

Směsi s prolévanou výplňovou maltou: 

• CONTEC ApS – CONFALT®    24 – 27 % 

• ITW DENSIT ApS -  DENSIPHALT®   25 – 30 % 

Pokud tedy přejdeme do normy ČSN EN 13108-7 pro výrobu asfaltového koberce 

drenážního, můžeme pro křivku zrnitosti směsi PA 11 vyvodit následující minimální 

a maximální hranici. 

Velikost oka 
síta [mm] 

Propad ČSN 
EN 13108-7 - 

min [%] 

Propad ČSN 
EN 13108-7 - 

max [%] 
11,2 87 100 

8 20 35 
4 13 25 
2 10 18 

0,5 5 12 
0,063 3 6 

Tab. 5.1: Obory zrnitosti vrstvy asfaltového koberce drenážního PA 11 [19] 
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Graf 5.1: Minimální a maximální křivka zrnitosti pro směs PA 11 

 

Z grafu 5.1 vyplývá obsah frakce 8/11 v kostře cca 65-80 %. Ovšem jak již bylo 

uvedeno v kapitole 3.2.1.1. zhotovitele využívajícího výplňovou maltu CONFALT® 

PETR´S Olomouc, s.r.o., podíl zrn frakce 8/11 ve směsi pro dosažení požadované 

mezerovitosti by se měl pohybovat kolem hodnoty 93%. (Kromě procentuální změny 

podílu frakce 8/11 vlivem přidání vápencové moučky je vhodné podotknout, že každá 

frakce má normou povolenou odchylku ve formě nadsítného a podsítného v určitých 

mezích. S těmito odchylkami je nutné při návrhu směsi počítat.) Potvrzením této hodnoty 

je i návrh asfaltem obalené kostry ze dvou předchozích DP ([1] a [2]).  

 

Návrhové složení asfaltové směsí – DP Ing. Pavlína Čiháčková: 

Kamenivo frakce 8/11 91,9 % 
Vápencová moučka 3,3 % 
Asfaltové pojivo 50/70 4,5 % 
Vlákna TOPCEL 0,3 % 
Celkem 100,0 % 

Tab. 5.2: Návrhové složení asfaltové směsi DP Ing. P. Čiháčkové [1] 
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Velikost oka 
síta [mm] 

Propad na 
sítu [%] 

16 100 
11,2 94,4 

8 15,2 
4 4,6 
2 4,5 
1 4,4 

0,5 4,3 
0,25 4,3 
0,125 3,9 
0,063 3,1 

Tab. 5.3: Sítový rozbor asfaltové směsi DP Ing. P. Čiháčkové [1] 

 

Graf 5.2: Čára zrnitosti asfaltové směsi DP Ing. P. Čiháčkové [1] 

Výsledná mezerovitost takto navržené směsi byla 27,9 %. Což odpovídá normám 

i předpokladům výrobců.  

V běžné praxi používané asfaltové koberce drenážní PA 11 dosahují mezerovitosti 

většinou 17 – 23 % (výjimečně více). Pakliže norma ČSN EN 13108-7 na návrh směsi 

PA 11 uvádí podíl kameniva 8/11 65 – 80 %, pak je tedy vzhledem ke zkušenostem 

známým z praxe a k úspěšnému návrhu asfaltové směsi ve výše uvedené DP možné při 

aktualizaci normy ČSN 73 6127-3 na ACB doporučit zabývat se ověřením křivky zrnitosti 

a obory zrnitosti pro vhodnou zpracovatelnost výplňové malty ideálně zvýšením podílu 

kameniva 8/11 směrem nad 80%. Tato norma totiž konkrétněji požadavky na návrh kostry 
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ACB nestanovuje a pouze odkazuje na normu ČSN EN 13108-7 o směsi PA bez 

jakýchkoliv dalších úprav. 

Pro srovnání níže uvádím i minimální a maximální křivku zrnitosti pro směs 

asfaltového betonu s vysokou odolností proti trvalým deformacím – ACO 11 S: 

Velikost oka 
síta [mm] 

Propad ČSN 
EN 13108-1 - 

min [%] 

Propad ČSN 
EN 13108-1 - 

max [%] 
11,2 90 100 

8 68 80 
4 40 56 
2 29 42 

0,125 6 13 
0,063 5 10 

Tab. 5.4: Obory zrnitosti vrstvy asfaltového betonu ACO 11 S [17] 

 

Graf 5.3: Minimální a maximální křivka zrnitosti pro směs ACO 11 S 

5.1.1. Stanovení mezerovitosti a spotřeby výplňové malty 

Informativně bych rád vysvětlil co je mezerovitost, jak se stanovuje a význam pro 

výpočet spotřeby výplňové malty. 

Mezerovitost Vm (air voids content) je objem mezer ve zkušebním tělese asfaltové směsi 

vyjádřený v procentech celkového objemu zkušebního tělesa.  

Maximální objemová hmotnost je hmotnost na jednotku objemu asfaltové směsi bez mezer. 
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Objemová hmotnost je hmotnost na jednotku objemu zkušebního tělesa včetně mezer. [22] 

První způsob výpočtu vychází z normy ČSN EN 12697-8: Asfaltové směsi – 

Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 8: Stanovení mezerovitosti 

asfaltových směsí [22]. Mezerovitost se vypočítá pomocí maximální objemové hmotnosti 

směsi a objemové hmotnosti zkušebního tělesa. Počítá se s přesností 0,1 % následujícím 

způsobem: 

�� =	
ƍ� − ƍ�

ƍ�
	�		

	% 

Kde Vm je mezerovitost směsi [%] 

 ƍm  maximální objemová hmotnost směsi [kg/m3] 

 ƍb  objemová hmotnost zkušebního tělesa [kg/m3] 

Druhý způsob výpočtu je používaný na stavbě k orientačnímu určení spotřeby 

malty. Musíme znát laboratorně zjištěné hodnoty objemové hmotnosti asfaltové směsi 

a výplňové malty. Vypočteme skutečný objem vrstvy z položené plochy a přesné tloušťky 

vrstvy a odečítáme objem samotné asfaltové směsi vypočtený z její objemové hmotnosti 

a skutečně položených tun směsi (z vážních lístků z obalovny). Tímto získáme objem 

mezer. Orientační spotřebu malty v kilogramech potom spočteme vynásobením objemu 

mezer s objemovou hmotností malty. 

 

5.2. Požadavky na odolnost proti CHRL 

Patrně nejpodstatnější informací ohledně požadavků normy ČSN 73 6127-3 na 

ACB je, že norma prakticky žádné požadavky na odolnost proti CHRL nemá. Norma říká 

pouze to, že požadavky stanoví projektová dokumentace. Jediné čím se lze poté řídit jsou 

normy týkající se cementových betonů. Nejbližší norma je ČSN EN 13877-1: 

Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály [23]. Ta stanovuje pro kryt CB I maximální 

odpad 1 000 g/m2 určený podle normy ČSN 73 1326 [16] metodou A min. 100 cyklů nebo 

metodou C min. 75 cyklů. Metoda A i B nejsou uvedeny v kapitole 4.2. Jde o metody 

automatického cyklování. Je ovšem potřeba upozornit, že u hotového povrchu ACB 

výplňová malta netvoří celý povrch, což může zkreslovat výsledek zkoušky. To je 

samozřejmě problematické při požadavku provedení zkoušky odolnosti proti CHRL na 

hotovém povrchu. Proto bych při další aktualizaci normy ČSN 73 6127-3 doporučil 

zabývat se také tímto aspektem. 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST – ZKOUŠENÍ ODOLNOSTI VÝPL ŇOVÉ 

MALTY 

V praktické části podrobně rozebírám proces výroby zkušebních těles, včetně 

popisu použitých materiálů a receptur jednotlivých směsí z předchozích DP na toto téma. 

Následně popisuji postup zkoušení zkušebních těles na odolnost proti chemickým 

rozmrazovacím látkám, pevnost v prostém tlaku a tahu za ohybu a nakonec vyhodnocení 

výsledků a srovnání výsledků s předchozími diplomovými pracemi. 

 

6.1. Použité materiály 

Jelikož mým cílem je srovnání a doplnění výsledků předchozích DP, níže popsané 

stavební materiály odpovídají svými vlastnostmi materiálům z diplomových prací Ing. 

Pavlíny Čiháčkové (2011) a Ing. Lukáše Hrušky (2012) na téma „Asfaltocementový 

beton“. 

6.1.1. Vápencová moučka 

Zde použitá vápencová moučka pochází z lokality Mokrá u Brna od zpracovatelské 

firmy Českomoravský cement, a.s. Zrnitost byla určena sítovým rozborem a je rozepsána 

v tabulce 6.1. 

Velikost oka síta [mm] Propad [%] 

0,250 100,0 
0,125 92,0 
0,063 72,2 

  Tab. 6.1: Zrnitost sítovým rozborem vápenné moučky 

6.1.2. Písek 

Jako plnivo cementové malty jsem použil křemičitý písek. Mým zdrojem byla 

pískovna Blansko – Dolní Lhota, jejímž provozovatelem je společnost Kalcit s.r.o. 

Křemičité písky zde jsou prané a tříděné vodní cestou. Vzhledem k nedostatku informací 

o písku, bylo nutné provést sítový rozbor pro zjištění křivky zrnitosti. Pro účely této práce 

jsem použil písek v oboru zrnitosti 0,063 – 0,5 mm, který jsem získal metodou mokrého 

třídění. Pro orientaci jsem zrnitost v tomto používaném oboru srovnána se zrnitostí 

referenčního písku CEN dle normy ČSN EN 196-1: Metody zkoušení cementu – Část 1: 

Stanovení pevnosti. Jelikož dle uvedené normy by vlhkost písku před mícháním malty 
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měla být < 0,2 % a třídění probíhalo mokrou cestou, sušil jsem materiál v sušárně při 

teplotě 105 °C až 110 °C dokud nedošlo k ustálení hmotnosti. 

Velikost oka 
síta [mm] 

Propad [%] Zůstatek na 
sítě [%] 

Celkový 
zbytek na sítě 

[%] 

8 100,0 0,0 0,0 
4 98,4 1,6 1,6 
2 92,8 5,6 7,2 
1 78,2 14,6 21,8 

0,5 57,8 20,4 42,2 
0,25 25,7 32,1 74,3 
0,125 11,3 14,4 88,7 
0,063 4,5 6,8 95,5 

0 0,0 4,5 100,0 
Tab. 6.2: Sítový rozbor písku 

 

Graf 6.1: Křivka zrnitosti použitého křemičitého písku 

 

Obr. 6.1: Písek po prosítování na obor zrnitosti 0,063 – 0,5 mm a vysušení [2] 
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6.1.3. Cement 

Pro výrobu výplňové malty jsem použil portlandský směsný cement CEM II / B-M 

(S-L) 32,5 R CHROMATMIN. Výrobcem tohoto cementu je společnost Považská 

cementárna, a.s., Ladce, Slovenská republika.  

Dle údajů výrobce se tento výrobek vyznačuje vysokými konečnými pevnostmi 

a při procesu tuhnutí nižším vývinem hydratačního tepla. Je vhodný prakticky na všechny 

klasické stavební práce a má výbornou zpracovatelnost. Není vhodný pro práce, kde je 

požadovaný rychlý nárůst pevností a pro beton uložený v agresivním prostředí síranových 

vod. Cement splňuje normy ČSN EN 197-1 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria 

shody cementů pro obecné použití a ČSN EN 197-2 Cement – Část 2: Hodnocení shody. 

CEM II / B-M 32,5 R M ěrná jednotka Požadavek EN 197-1 Hodnoty výrobce 

Pevnost v tlaku    [MPa]   [MPa] 
po 28 dnech N/mm2 Min. 42,5 – max. 62,5 62,2 ± 0,3 

Tab. 6.3: Pevnosti pojiva CEM II / B-M (S-L) 32,5 R CHROMATMIN 

6.1.4. Popílek 

Jedná se o odpad při spalování uhlí v elektrárenských a teplárenských pecí. Jeho 

složení je z větší části z SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Používá se jako aktivní i neaktivní složka do 

betonů a malt či přímo při výrobě cementu. V mém případě jde o popílek fluidní, který 

vzniká při technologii fluidního spalování za atmosférického tlaku při teplotě 850 °C. Před 

použitím popílku do míchané malty jsem ho sušil v sušárně při teplotě 105 °C až 110 °C. 

 

Obr. 6.2: Vzorek použitého popílku [2] 

6.1.5. DOROPORT 

Posledním v mé práci používaným pojivem bylo hydraulické pojivo DOROPORT 

TB 25, které se běžně používá pro hydraulicky propojené podkladní spojovací vrstvy 
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a úpravu zemin jejich zlepšováním. Výrobcem tohoto materiálu je společnost Holcim 

(Česko) a.s. V tomto případě je jeho účelem nahradit jako pojivo cement s pevností 

32,5 Mpa (viz kapitola 6.1.2.). O pevnostních kvalitách pojiva DOROPORT TB 25 

informuje následující tabulka výrobce. 

DOROPORT TB 25 Měrná jednotka STO č. 040-014257 Skutečnost 2005 
Pevnost v tahu a ohybu       
po 7 dnech N/mm2 ≥ 1,5 3 

po 28 dnech N/mm2 ≥ 5,0 7,1 

Pevnost v tlaku       

po 7 dnech N/mm2 ≥ 5,0 14 

po 28 dnech N/mm2 ≥ 20,0 32 

Tab. 6.4: Pevnosti pojiva DOROPORT TB 25 uváděné výrobcem Holcim 

 

Obr. 6.3: Pojivo DOROPORT TB 25 [2] 

6.1.6. SOUDAKRAT – stavební disperze 2802A 

Dle výrobce SOUDAL se jedná o vysoce kvalitní přísadu určenou pro zlepšení 

vlastností betonů, omítek a jiných cementových a vápenocementových směsí, případně po 

naředění s vodou i jako penetrační nátěr porézních podkladů. Jakožto přísada do 

cementových směsí zlepšuje zpracovatelnost a výsledné vlastnosti betonů a malt. Z těchto 

důvodu jej zde používám jako plastifikátor.  

Obr. 6.4: Plastifikátor SOUDAKRAT 2802A 
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6.1.7. Sypký pigment červený – Formirapid® HobbyColor  

Výrobcem je firma Europigment, S.L. Jde o výrobek určený k barvení betonů 

a malt, který se sype přímo do míchačky při míchání směsi. Doporučovaný poměr mísení 

je 2x500 g pigmentu na 40 kg cementu. Při barvení cementové malty stačí jeden sáček na 

obarvení 120 kg malty. Obarvení v míchačce trvá přibližně 5 minut. Zde použitý červený 

pigment je složením víceméně oxid železa Fe2O3. [2] 

 

Obr. 6.5: Sypký pigment červený – Formirapid® Hobbycolor 

6.1.8. Tekutý pigment žlutý – OMNIXON A2435 

OMNIXON je železitý pigment odolný proti vlivu světla a počasí. Tyto pigmenty 

se přidávají do suchých směsí kameniva/písku před přidáním vody a cementu. 

Doporučované množství je 2 – 6 % váhy pojiva. Pro dosažení jednotné barevnosti směsi je 

nutné míchat cca 10 – 30 sekund.  

 

Obr. 6.6: Ilustrativní obrázek tekutého pigmentu OMNIXON [2] 
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6.2. Výroba výplňové malty 

V následujících kapitolách popíši použité receptury výplňových malt, postup jejich 

míchání a výrobu zkušebních těles.  

6.2.1. Receptury 

Pro stanovení hmotnosti jednotlivých materiálů jsem vycházel z konečných 

receptur použitých předchozích diplomových pracích [1] a [2]. Z DP [1] jsem převzal 

recepturu standartní malty. Z DP [2] jsem převzal receptury malty s popílkem a malty se 

směsným pojivem DOROPORT TB 25. Navíc jsme po domluvě s vedoucím mé DP, Ing. 

Petrem Hýzlem, PhD., doplnil dvě receptury standartní malty, jednu se sypkým pigmentem 

a druhou s tekutým pigmentem, za účelem zjištění zda konzistence přidávaného pigmentu 

nemá vliv na výsledné vlastnosti malty. 

Výplňová malta A – standartní malta (z DP [1]) => označení vzorků A1 – A3: 

a. Písek fr 0,063/0,5  300 g 
b. Vápencová moučka  300 g 
c. Cement   600 g 
d. Voda    150 g 
e. SOUDAKRAT 2802A 155 g 

Výplňová malta B – standartní malta (z DP [1]) se sypkým pigmentem => označení vzorků 

B1 – B3: 

a. Písek fr 0,063/0,5  350 g 
b. Vápencová moučka  350 g 
c. Cement   700 g 
d. Voda    175 g 
e. SOUDAKRAT 2802A 180 g 
f. Sypký pigment – červený 15 g 

Výplňová malta C – standartní malta (z DP [1]) s tekutým pigmentem => označení vzorků 

C1 – C3: 

a. Písek fr 0,063/0,5  350 g 
b. Vápencová moučka  350 g 
c. Cement   700 g 
d. Voda    175 g 
e. SOUDAKRAT 2802A 150 g 
f. Tekutý pigment – žlutý 45 g 

Výplňová malta D – malta se směsným pojivem DOROPORT TB 25 (z DP [2]) => 
označení vzorků D1 – D3: 

a. Písek fr 0,063/0,5  350 g 
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b. Vápencová moučka  350 g 
c. DOROPORT TB 25  700 g 
d. Voda    175 g 
e. SOUDAKRAT 2802A 185 g 

Výplňová malta E – malta s popílkem (z DP [2]) => označení vzorků E1 – E3: 

a. Písek fr 0,063/0,5  350 g 
b. Vápencová moučka  175 g 
c. Cement   350 g 
d. Popílek fluidní  525 g 
e. Voda    315 g 
f. SOUDAKRAT 2802A 350 g 

Od každé receptury jsem zhotovil 3 zkušební trámečky, celkem jsem tedy zhotovil 15 
vzorků. 

6.2.2. Příprava malty 

Veškeré materiály byly dávkovány hmotnostně po zvážení na laboratorní váze 
„SARTORIUS“ BP 6100 s přesností na ± 0,1 g, pouze voda byla dávkována objemově 
s přesností na ± 1 ml. Po nadávkování všech materiálů jednotlivých receptur následovalo 
míchání v míchačce dle postupu uvedeného v normě ČSN EN 196-1: [20] 

• Po styku vody a cementu se spustí míchání nízkou rychlostí (dle [20]). Po 
30 s míchání se plynule v následujících 30 s přidá písek. Poté se 30 s míchá 
na vysokou rychlost (dle [20]). 

• Pro setření malty ze stěn se vypne míchačka na 90 s. 
• V míchání se pokračuje 60 s vysokou rychlostí. 

 
Obr. 6.7: Typická nádoba a metla míchačky [20] 
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6.2.3. Zhotovení zkušebních těles  

Při zhotovování zkušebních těles jsem postupoval v souladu s normou 

ČSN EN 196-1: Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti.  

Zkušební tělesa se zhotovují ihned po přípravě malty. Do formy s nástavcem, 

připevněné ke zhutňovacímu stolku, se vhodnou lžící přímo z nádoby v jedné nebo 

několika dávkách plní jednotlivé oddíly formy první ze dvou vrstev. [20] 

Malta se v každém oddíle formy rovnoměrně rozprostře větší stěrkou jedním 

pohybem vpřed a vzad. Poté se první vrstva zhutní 60 rázy zhutňovacího stolku. Vnese se 

druhá vrstva malty a zajistí její přebytek, rozprostře se malou stěrkou a zhutní dalšími 60 

rázy. [20] 

Forma se opatrně sejme ze zhutňovacího stolku a odstraní se nástavec. Přebytečná 

vrstva malty se ihned setře kovovým pravítkem postaveným svisle s malým náklonem ve 

směru pohybu. Uhlazení se provede nejprve pomalým pilovitým pohybem jednou 

v každém směru a pak se dokončí tak, že se pravítko drží v ostrém úhlu k uhlazovanému 

povrchu. Nakonec se jednotlivé vzorky označí za účelem následné jednodušší identifikace. 

[20] 

 

Obr. 6.8: Čerstvě zhutněné směsi ve formách 

FORMY: 

Formy musí sestávat ze tří vodorovných oddílů a umožňovat současnou výrobu tří 

zkušebních těles ve tvaru trámečků o průřezu 40 x 40 mm a délce 160 mm. Formy jsou 

zhotoveny tak, aby bylo možné vyjmutí zkušebních těles bez jejich poškození. 

K rozprostření a urovnání malty se používají dvě stěrky a kovové urovnávací pravítko. [20] 
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Obr. 6.9: Typická forma na zkušební 

trámečky 40 x 40 x 160 mm [20] 

  

 

 

 

Obr. 6.10: Použitá forma na zkušební  Obr. 6.11: Zhutňovací stolek [2] 

 trámečky 40 x 40 x 160 mm  

OŠETŘOVÁNÍ ZKUŠEBNÍCH T ĚLES: 

Každá forma se přikryje deskou ze skla a umístí se ve vodorovné poloze v prostoru 

pro vlhké uložení (20 ± 1 °C a s relativní vlhkostí nejméně 90 %). Zkušební tělesa se 

vyjímají z forem po 20 až 24 hodinách. Označená a odformovaná zkušební tělesa se 

ukládají neodkladně do nádrže s vodou o teplotě 20 ± 1 °C na rošty tak, aby voda měla 

volný přístup ke všem stranám těles. Z vody se tělesa vyjímají nejdříve 15 minut před 

začátkem provedení požadované zkoušky. [20] 

 

 Obr. 6.12: Odformovaná a označená tělesa 
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Já jsem zvolil formát značení vzorků A1-A3 až E1-E3. Jednotlivé vzorky jsem 

uložil na pryžové rošty do nádrže s vodou, kde zrály po dobu 28 dní. 

 

Obr. 6.13: Zkušební tělesa uložena na dobu zrání v kádi s vodou 

6.3. Laboratorní zkoušky 

V souladu s normou ČSN 73 6127-3: Stavba vozovek – Prolévané vrstvy – Část 3: 

Asfaltocementový beton tabulka 4.7. „Požadavky na výplňovou směs“ v kapitole 4.1.4.2. 

této práce jsem provedl zkoušky odolnosti proti CHRL, pevnost v tahu za ohybu po 28 

dnech a pevnost v prostém tlaku po 28 dnech. 

Pro účely dalších zkoušek a výpočtů v tabulkách níže uvádím rozměry zkušebních 

vzorků. Každý rozměr byl určen třemi měřeními v každém směru a jejich zprůměrováním. 

OZN. 
VZORKU  

VÝŠKA [mm] ŠÍ ŘKA [mm] DÉLKA [mm] ZKOUŠENÝ 
POVRCH 

[mm2] 

PRŮMĚRNÝ  
ZKOUŠNÝ 
POVRCH I II III I II III I II III 

A1 
39,8 38,2 38,7 40,1 40,1 40,4 160,1 160,1 160,1 

6 436,0 

6 412,9 

38,9 40,2 160,1 

A2 
38,8 39,4 38,9 40,2 40,0 40,1 159,7 159,8 159,8 

6 406,6 
39,0 40,1 159,8 

A3 
40,1 39,4 39,3 39,9 40,0 40,1 159,9 159,9 159,9 

6 396,0 
39,6 40,0 159,9 

Tab. 6.5: Rozměry trámečků A1 – A3 
 

B1 
40,4 40,2 39,8 40,3 40,3 40,1 160,0 160,1 160,0 

6 436,0 

6 410,9 

40,1 40,2 160,0 

B2 
40,4 40,5 40,1 39,8 39,9 40,2 160,5 159,9 160,4 

6 405,1 
40,3 40,0 160,3 

B3 
40,6 40,9 40,9 40,3 40,0 39,8 159,7 159,7 160,0 

6 391,7 
40,8 40,0 159,8 

Tab. 6.6: Rozměry trámečků B1 – B3 
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C1 
40,2 39,6 39,6 40,4 40,0 40,1 160,2 160,2 160,6 

6 439,5 

6 391,9 

39,8 40,2 160,3 

C2 
40,4 40,5 40,7 39,9 40,0 40,1 159,5 159,8 160,0 

6 388,5 
40,5 40,0 159,8 

C3 
40,1 39,9 40,0 39,8 39,8 39,9 159,2 159,5 159,8 

6 347,6 
40,0 39,8 159,5 

Tab. 6.7: Rozměry trámečků C1 – C3 
 

D1 
40,2 40,2 39,9 40,4 40,1 40,2 160,8 160,9 160,9 

6 467,1 

6 474,0 

40,1 40,2 160,9 

D2 
40,8 40,8 40,4 40,3 40,4 40,6 160,4 160,6 160,8 

6 494,7 
40,7 40,4 160,6 

D3 
40,6 40,7 40,6 40,3 40,5 39,8 160,4 160,8 160,9 

6 460,1 
40,6 40,2 160,7 

Tab. 6.8: Rozměry trámečků D1 – D3 
 

E1 
40,3 40,1 40,3 39,8 39,8 39,9 160,2 160,9 160,9 

6 399,9 

6 421,8 

40,2 39,8 160,7 

E2 
40,7 40,2 40,9 40,2 40,1 40,0 160,2 160,6 160,6 

6 434,7 
40,6 40,1 160,5 

E3 
40,5 40,1 40,2 40,1 40,0 40,0 160,4 160,7 160,8 

6 430,7 
40,3 40,0 160,6 

Tab. 6.9: Rozměry trámečků E1 – E3 
 

6.3.1. Stanovení odolnosti proti CHRL 

Pro stanovení odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám jsem postupoval 

v souladu s normou ČSN 73 1326: Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek pouze s tím rozdílem, že zkušební 

tělesa nebyla opatřena objímkou, do které by se voda nalévala, ale byla ponořena 

zkušebním povrchem pod hladinu cca 1 mm. Takto v průběhu zmrazování byla ponořena 

do hladiny čisté vody a v průběhu rozmrazování byla ponořena do hladiny solného roztoku 

chloridu sodného, který odpovídal normovému dávkování 270 g/m2. Tento postup jsem 

zvolil především kvůli neznámé odolnosti jednotlivých receptur, kdy silné narušení 

zkušebního povrchu by mohlo způsobit narušení styku stěn trámečků s objímkou 

a v případě úplného upadnutí objímky by její tmel utrhnul další části vzorku. Tímto by 

bylo nemožné následně určovat úbytek váhy mezi cykly. 

Úbytek na váze narušeného zkušebního povrchu jsem poté zjišťoval zvážením 

každého vzorku před a po každém zmrazovacím/rozmrazovacím cyklu. Celkově jsem 

provedl 6 cyklů. Z časových důvodů bylo v podmínkách školní laboratoře nereálné udělat 

víc cyklů, proto jsem zvolil takový počet cyklů, kdy bude již znatelný úbytek či poškození 
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zkušebního povrchu a vzorky jednotlivých receptur a jejich odolnosti tak budou adekvátně 

porovnatelné. 

 

Obr. 6.14: Zkušební tělesa uložená v mrazicím boxu 

 

Obr. 6.15: Míchání roztoku chloridu sodného 
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6.3.1.1. Výsledky zkoušky stanovení odolnosti proti CHRL 

V této kapitole popíši úbytky hmotnosti jednotlivých vzorků a pro srovnání 

i fotografie zkušebního povrchu před zahájením cyklování, po jednom cyklu a po šesti 

cyklech. 

VÝSLEDKY RECEPTURY „A“:  

OZN. 
VZORKU  

HMOTNOST VZORKU [g] PRŮM. 
ÚBYTEK 
VZORKU  

PRŮM. 
ÚBYTEK 

RECEPTURY 
0 I II III IV V VI 

A1 
492,30 491,90 490,60 489,80 489,40 489,00 488,10 

0,70 

0,77 

  0,40 1,30 0,80 0,40 0,40 0,90 

A2 
502,10 500,70 499,40 498,70 498,20 497,80 497,00 

0,85 
  1,40 1,30 0,70 0,50 0,40 0,80 

A3 
501,10 499,80 498,70 498,00 497,50 497,20 496,60 

0,75 
  1,30 1,10 0,70 0,50 0,30 0,60 

Tab. 6.10: Hmotnostní rozdíly zkušebních těles A1 – A3 mezi jednotlivými cykly 

 

Obr. 6.16: Srovnání povrchu receptury „A“ před cyklováním, po 1. cyklu a po 6. Cyklus 
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Po 6. cyklu je znatelná ztráta drobných zrníček tmelu velikosti menší než 1 mm. 

Nicméně nedochází k žádnému většímu odlupování povrchu či větších částí. 

VÝSLEDKY RECEPTURY „B“:  

B1 
501,80 500,20 499,70 499,10 499,00 498,20 497,50 

0,72 

0,74 

  1,60 0,50 0,60 0,10 0,80 0,70 

B2 
507,70 506,20 505,40 504,80 504,50 503,90 503,20 

0,75 
  1,50 0,80 0,60 0,30 0,60 0,70 

B3 
505,50 503,30 503,10 502,50 502,30 501,50 500,90 

0,77 
  2,20 0,20 0,60 0,20 0,80 0,60 

Tab. 6.11: Hmotnostní rozdíly zkušebních těles B1 – B3 mezi jednotlivými cykly 

 

Obr. 6.17: Srovnání povrchu receptury „B“ před cyklováním, po 1. Cyklu a po 6. Cyklus 

Po 6. cyklu je znatelná ztráta drobných zrníček tmelu velikosti menší než 1 mm. 

Nedochází k žádnému většímu odlupování povrchu či větších částí. 
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VÝSLEDKY RECEPTURY „C“:  

C1 
495,80 494,10 493,40 492,70 491,80 491,30 490,50 

0,88 

0,86 

  1,70 0,70 0,70 0,90 0,50 0,80 

C2 
498,80 497,80 496,70 496,00 495,10 494,60 493,70 

0,85 
  1,00 1,10 0,70 0,90 0,50 0,90 

C3 
493,70 493,50 491,70 491,00 490,00 489,70 488,70 

0,83 
  0,20 1,80 0,70 1,00 0,30 1,00 

Tab. 6.12: Hmotnostní rozdíly zkušebních těles C1 – C3 mezi jednotlivými cykly 

 

Obr. 6.18: Srovnání povrchu receptury „C“ před cyklováním, po 1. Cyklu a po 6. Cyklus 

Po 6. cyklu je znatelná ztráta drobných zrníček tmelu velikosti menší než 1 mm. 

Dochází k malému odlupování povrchu. 
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VÝSLEDKY RECEPTURY „D“:  

D1 
477,20 475,90 473,80 473,10 472,70 472,30 471,70 

0,92 

0,87 

  1,30 2,10 0,70 0,40 0,40 0,60 

D2 
487,50 485,50 483,90 483,20 483,00 482,60 481,90 

0,93 
  2,00 1,60 0,70 0,20 0,40 0,70 

D3 
479,30 477,60 476,40 475,70 475,00 474,80 474,70 

0,77 
  1,70 1,20 0,70 0,70 0,20 0,10 

Tab. 6.13: Hmotnostní rozdíly zkušebních těles D1 –D3 mezi jednotlivými cykly 

 

Obr. 6.19: Srovnání povrchu receptury „D“ před cyklováním, po 1. Cyklu a po 6. Cyklus 

Po 6. cyklu je znatelná ztráta drobných zrníček tmelu velikosti menší než 1 mm. 

Dochází k malému odlupování povrchu. 
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VÝSLEDKY RECEPTURY „E“:  

E1 
426,80 426,10 423,40 422,70 422,40 416,40 413,70 

2,18 

2,43 

  0,70 2,70 0,70 0,30 6,00 2,70 

E2 
430,10 428,50 426,20 425,00 424,50 419,50 417,90 

2,03 
  1,60 2,30 1,20 0,50 5,00 1,60 

E3 
427,20 425,50 423,40 422,80 422,00 411,30 408,80 

3,07 
  1,70 2,10 0,60 0,80 10,70 2,50 

Tab. 6.14: Hmotnostní rozdíly zkušebních těles E1 –E3 mezi jednotlivými cykly 

 

Obr. 6.20: Srovnání povrchu receptury „E“ před cyklováním, po 1. Cyklu a po 6. Cyklus 

Po 6. cyklu je znatelná silná ztráta zrníček tmelu velikosti menší než 1 mm. 

Dochází k silnému poškození povrchu. 
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ZATŘÍDĚNÍ POVRCHŮ ZKUŠEBNÍCH PLOCH: 

Zatřídění povrchů dle ČSN 73 1326 – tabulka 4.12 této DP. 

ZKUŠEBNÍ 
TĚLESO 

ZKOUŠENÝ 
POVRCH 

[mm2] 

ÚBYTEK 
[g] 

PŘEPOČET 
ÚBYTKU 

[g/m2] 

PŮMĚRNÝ 
ÚBYTEK 

[g/m2] 

ZATŘÍDĚNÍ POVRCHU 
[g/m2] 

A1 6 436,0 0,70 109 

120 

2 - slabě narušený: do 500 

A2 6 406,6 0,85 133 2 - slabě narušený: do 500 

A3 6 396,0 0,75 117 2 - slabě narušený: do 500 

B1 6 436,0 0,72 112 

116 

2 - slabě narušený: do 500 

B2 6 405,1 0,75 117 2 - slabě narušený: do 500 

B3 6 391,7 0,77 120 2 - slabě narušený: do 500 

C1 6 439,5 0,88 137 

133 

2 - slabě narušený: do 500 

C2 6 388,5 0,85 133 2 - slabě narušený: do 500 

C3 6 347,6 0,83 131 2 - slabě narušený: do 500 

D1 6 467,1 0,92 142 

135 

2 - slabě narušený: do 500 

D2 6 494,7 0,93 143 2 - slabě narušený: do 500 

D3 6 460,1 0,77 119 2 - slabě narušený: do 500 

E1 6 399,9 2,18 341 

378 

2 - slabě narušený: do 500 

E2 6 434,7 2,03 315 2 - slabě narušený: do 500 

E3 6 430,7 3,07 477 2 - slabě narušený: do 500 

Tab. 6.15: Zatřídění zkušebních těles dle ČSN 73 1326 podle úbytku hmotnosti 

Všechny vzorky jsem po 6 cyklech zmrazování a rozmrazování zatřídil dle 

poškození povrchu vlivem chemických rozmrazovacích látek do stupně porušení 2 – slabě 

narušený (do 500 g/m2). Nutno podotknout, že takové zatřídění se dělá pro srovnatelnost 

po 75 či 100 cyklech. Z výsledků jsem vyvodil, že výplňová malta „A“ a „B“ mají 

srovnatelný úbytek hmotnosti. Výplňová malta „C“ a „D“ má oproti tomu úbytek 

hmotnosti mírně zvýšený. Výplňová malta „E“ má nejvyšší úbytek hmotnosti a lze 

očekávat, že při dalším cyklování by docházelo ke zvýšenému porušování a jednoznačně 

by došlo k zatřídění povrchu do nižších stupňů porušení. 

 

6.3.2. Pevnost v tahu za ohybu 

Po provedení zkoušky odolnosti proti CHRL jsem provedl zkoušku pevnosti v tahu 

za ohybu. U této zkoušky jsem postupoval v souladu s ČSN EN 196-1: Metody zkoušení 

cementu – Část 1: Stanovení pevnosti. 

Trámeček se uloží do zkušebního stroje jednou z bočních stran na podpory tak, aby 

jeho podélná osa byla k válcovaným podporám kolmá. Zatížení se vynakládá přes 
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zatěžovací válec kolmo na protilehlou boční stranu trámečku a zvyšuje se rovnoměrnou 

rychlostí 50 ± 10 N/s až do zlomení. [20] 

 

Obr. 6.21: Uspořádání zatížení pro stanovení pevnosti v tahu za ohybu [20] 

Pevnost v tahu za ohybu, Rf, v megapascalech se vypočítá ze vztahu: [20] 

� =	
	, �	�	�	�	�

��
 

kde Rf je pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

 b  strana čtvercového průřezu trámečku [mm] 

 Ff  zatížení vynaložené na střed trámečku při zlomení [N] 

 l  vzdálenost mezi podporami [mm] (v mém případě l = 116,5 mm) 

 

Obr. 6.22: Zkušební lis 
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Obr. 6.23: Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 

 

Obr. 6.24: Pracovní diagram pevnosti a přetvoření trámečku v tahu 
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VÝSLEDKY ZKOUŠKY NA JEDNOTLIVÝCH VZORCÍCH: 

Pevnost v tahu za ohybu se vyjadřuje průměrnou aritmetickou hodnotou ze tří 

jednotlivých výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen s přesností na 

0,1 MPa. Aritmetický průměr se též vyjadřuje s přesností na 0,1 MPa. [20] 

V následující tabulce uvádím tahové síly nutné k porušení jednotlivých zkušebních 

těles, vyvinutá přetvoření a následně spočítané pevnosti v tahu dle výše uvedeného vzorce. 

OZN. 
VZORKU 

TAHOVÁ SÍLA [N] 
PEVNOST V TAHU 
ZA OHYBU [Mpa] 

PŘETVOŘENÍ PŘI 
TAHU [-] 

A1 2 189 

2 715 

6,0 

7,4 

0,2 

0,22 A2 2 698 7,4 0,2 

A3 3 258 8,9 0,2 

B1 3 028 

2 909 

8,3 

7,9 

0,4 

0,35 B2 3 104 8,5 0,2 

B3 2 595 7,1 0,4 

C1 2 469 

2 494 

6,7 

6,8 

0,2 

0,27 C2 2 672 7,3 0,3 

C3 2 341 6,4 0,3 

D1 2 036 

2 027 

5,6 

5,5 

0,2 

0,20 D2 2 061 5,6 0,2 

D3 1 984 5,4 0,2 

E1 732 

795 

2,0 

2,2 

0,1 

0,14 E2 840 2,3 0,1 

E3 814 2,2 0,2 

Tab. 6.16: Výsledky zkoušky pevnosti v tahu za ohybu 

Z výsledků zkoušky usuzuji srovnatelné pevnosti v tahu u výplňových malt „A“ 

a „B“. Výplňová malta „C“ a následně „D“ má pevnost v tahu mírně slabší než první dvě 

malty. Malta „E“ má jako výsledek ze zkoušky výrazně nejnižší pevnost v tahu. 
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Obr. 6.25: Zkušební tělesa po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu 

6.3.3. Pevnost v prostém tlaku 

Jako poslední zkoušku na zkušebních tělesech jsem provedl zkoušku pevnosti 

v prostém tlaku na zlomcích těles po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu. U této zkoušky 

jsem postupoval v souladu s ČSN EN 196-1: Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení 

pevnosti. 

 Zkouška se provádí na polovinách trámečků zlomených při předchozí zkoušce. 

Poloviny trámečků se zkouší na bočních stranách pomocí zkušebního lisu. Poloviny 

trámečků se vystředí bočními stranami v rozmezí ± 0,5 mm na destičkách zkušebního 

stroje a délkově se orientují tak, aby koncové strany trámečků přesahovaly asi o 10 mm 

destičky případně pomocné destičky. Zatížení se zvyšuje plynule stejnou rychlostí 

2400 ± 200 N/s až do porušení. [20] 

Pevnost v tlaku, Rc, v megapascalech se vypočítá ze vztahu: [20] 

    �� =	
��

	�


 

kde Rc je pevnost v tlaku [MPa] 

 Fc  nejvyšší zatížení vynaložené při porušení [N] 

 1600  plocha destiček nebo pomocných destiček (40 mm x 40 mm) [mm2] 
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Obr. 6.26: Typický přípravek pro zkoušení pevnosti v prostém tlaku [20] 

 

Obr. 6.27: Zkouška pevnosti v prostém tlaku 
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Obr. 6.28: Pracovní diagram pevnosti a přetvoření v tlaku 

 

VÝSLEDKY ZKOUŠKY NA JEDNOTLIVÝCH VZORCÍCH: 

Pevnost v tlaku se vyjadřuje průměrnou aritmetickou hodnotou ze tří jednotlivých 

výsledků sady tří trámečků, kdy každý výsledek je vyjádřen s přesností na 0,1 MPa. [20] 

Odlišuje-li se jeden výsledek ze šesti o víc než ± 10 % od jejich průměrné hodnoty, 

vyřadí se a aritmetický průměr se vypočítá ze zbývajících pěti výsledků. Aritmetický 

průměr se vyjadřuje s přesností na 0,1 MPa. [20] 

 

Obr. 6.29: Zkušební tělesa po zkoušce pevnosti v tlaku 
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 OZN. 
VZORKU 

TLAKOVÁ SÍLA [N]  
PEVNOST V 

PROSTÉM TLAKU 
[Mpa] 

PŘETVOŘENÍ PŘI 
PROSTÉM TLAKU 

[-] 

A1 
37 740 

39 280 

23,59 

25,1 

0,68 

0,91 

40 180 25,11 0,64 

A2 
41 800 26,13 1,12 

39 570 24,73 1,05 

A3 
41 020 25,64 1,02 

35 370 22,11 0,92 

B1 
36 430 

37 082 

22,77 

24,2 

0,88 

0,97 

39 040 24,40 1,05 

B2 
40 290 25,18 1,09 

38 890 24,31 0,9 

B3 
28 630 17,89 0,78 

39 210 24,51 1,14 

C1 
33 630 

36 955 

21,02 

23,1 

0,95 

0,97 

36 020 22,51 0,95 

C2 
34 910 21,82 1,03 

39 800 24,88 1,01 

C3 
36 780 22,99 0,87 

40 590 25,37 0,98 

D1 
24 710 

24 158 

15,44 

15,1 

0,84 

0,78 

23 330 14,58 0,83 

D2 
23 360 14,60 0,81 

22 160 13,85 0,64 

D3 
24 860 15,54 0,69 

26 530 16,58 0,84 

E1 
11 140 

10 798 

6,96 

6,9 

0,56 

0,58 

10 180 6,36 0,62 

E2 
11 880 7,43 0,59 

9 590 5,99 0,46 

E3 
11 190 6,99 0,61 

10 810 6,76 0,62 

Tab. 6.17: Výsledky zkoušky pevnosti v tlaku 

Hodnoty v tabulce, které jsou psány červenou barvou, se odlišují od průměru o více 

než ± 10 % od průměru. Proto jsem tyto hodnoty následně z průměru vyřadil. Z výsledků 

zkoušky uvažuji za srovnatelné pevnosti v tlaku u výplňových malt „A“, „B“ a „C“. 

Následně výplňová malta „D“ má pevnost v tlaku mírně slabší než první tři malty. Malta 

„E“ má jako výsledek ze zkoušky výrazně nejnižší pevnost v tlaku. 
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6.4. Vyhodnocení zkoušek a porovnání s výsledky z předchozích DP 

V této kapitole srovnávám výsledky mých zkoušek spolu s výsledky zkoušek 

z předchozích DP ([1] a [2]) u receptur výplňových směsí „A“ (v DP [1] i [2]) a receptury 

výplňové směsi „D“ a „E“ (v DP [2]) a spolu s požadavky normy ČSN 73 6127-3 (tabulka 

4.7, kapitola 4.1.4.2. této DP) na výplňovou směs. Dále provedu srovnání výsledků 

zkoušky odolnosti proti CHRL s požadavky na beton uvedenými v normě ČSN EN 206-1: 

Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Požadavky ČSN 73 6127-3: ACB na: 

• pevnost v tahu za ohybu   min. 4 MPa 

• pevnost v tlaku    min. 25 MPa 

 

SROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝPLŇOVÉ MALTY „A“: 

Standartní malta s cementem navržená v DP [1] a pro srovnání použitá i v DP [2]. 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     7,4 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. P. Čiháčkové [1]  8,7 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. L. Hrušky [2]  8,0 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

Pevnost v prostém tlaku po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     25,1 MPa > 25 MPa VYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. P. Čiháčkové [1]  29,9 MPa > 25 MPa VYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. L. Hrušky [2]  28,4 MPa > 25 MPa VYHOVUJE 

Z tohoto vyvozuji, že výplňová malta s recepturou dle původního návrhu z DP Ing. 

P. Čiháčkové [1], kde pojivem je výhradně cement, splňuje požadavky normy na 

minimální hodnoty pevnosti v tahu a tlaku.  

Pevnost v tahu ve všech třech případech odpovídá i předpokladu normy pro 

hodnoty obvyklé u: prolévané výplňové směsi 8 MPa a zavibrované 6 MPa. U pevnosti 

v tlaku je zřejmý značný rozdíl mezi jednotlivými DP, což může mít na svědomí různý 

zdroj písku a jeho charakteristiky, jiný výrobce plastifikátoru u DP [1], použitý jiný 

vibrační stolek u DP [1] či dokonce chyba při výrobě výplňové směsi například 

nedostatečným promícháním v míchačce. Ale ani případné rozdíly ve výrobě nevysvětlují 
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výraznou odlišnost od předpokladu normy pro hodnoty obvyklé u: prolévané výplňové 

směsi 80 MPa a zavibrované 36 MPa. 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením v tomto případě bude, že hodnoty v normě 

odpovídají hodnotám běžným v praxi, avšak tyto receptury jsou chráněny patenty. Bohužel 

ve školních podmínkách a při omezeném čase lze napodobit desetiletí výzkumu v praxi 

pouze vzdáleně. 

 

SROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝPLŇOVÉ MALTY „B“: 

Standartní malta s cementem navržená v DP [1] doplněná o sypký pigment. 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     7,9 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

Pevnost v prostém tlaku po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     24,2 MPa < 25 MPa NEVYHOVUJE 

Vzhledem k vyšším hodnotám pevnosti v tlaku u obou předchozích DP pro 

výplňovou směs „A“ a pouze mírným rozdílům mezi maltami doplněnými o pigment „B“ 

a „C“ (ať už sypký nebo tekutý) lze předpokládat, že při dalších zkouškách by směs 

vyhověla i na minimální požadavek normy na pevnost v tlaku. Avšak stejně jako 

v předchozím případě nelze předpokládat přiblížení k hodnotám, které předpokládá norma 

pro hodnoty obvyklé: 80 MPa a 36 MPa. Pevnost v tahu odpovídá i předpokladu normy 

pro hodnoty obvyklé: 8 MPa a 6 MPa. Vliv sypkého pigmentu na výsledek není znatelný. 

 

SROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝPLŇOVÉ MALTY „C“: 

Standartní malta s cementem navržená v DP [1] doplněná o tekutý pigment. 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     6,8 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

Pevnost v prostém tlaku po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     23,1 MPa < 25 MPa NEVYHOVUJE 

Popis odpovídá popisu uvedenému u výplňové malty „B“. Vliv tekutého pigmentu 

na výsledek není znatelný. 
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SROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝPLŇOVÉ MALTY „D“: 

Výplňová malta se směsným pojivem DOROPORT navržená v DP [2]. 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     5,5 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. L. Hrušky [2]  6,3 MPa > 4 MPa VYHOVUJE 

Pevnost v prostém tlaku po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     15,1 MPa < 25 MPa NEVYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. L. Hrušky [2]  17,0 MPa < 25 MPa NEVYHOVUJE 

Z těchto údajů lze vyvodit, že výplňová malta s recepturou dle původního návrhu 

z DP Ing. L. Hrušky [2], kde pojivem je výhradně DOROPORT, splňuje požadavky normy 

na minimální hodnoty pevnosti v tahu, avšak již nesplňuje minimální hodnoty pevnosti 

v tlaku.  

Pevnost v tahu v obou případech téměř odpovídá i předpokladu normy pro hodnoty 

obvyklé: 8 MPa a 6 MPa. U pevnosti v tlaku je zřejmý mírný rozdíl mezi jednotlivými DP. 

Vysvětlením může být jeden z důvodů uvedených výše u srovnání výsledků malty „A“. 

Avšak stejně jako u malty „A“ případné rozdíly ve výrobě nevysvětlují výraznou odlišnost 

od předpokladu normy pro hodnoty obvyklé: 80 MPa a 36 MPa. 

Nejpravděpodobnějším vysvětlením bude patrně nižší schopnost pojiva 

DOROPORT (hodnoty viz kapitola 6.1.5., tabulka 6.4) nabýt vyšších pevností v tlaku ve 

srovnání s cementem (hodnoty viz kapitola 6.1.3., tabulka 6.3), kde jsou hodnoty pevnosti 

použitého cementu v tlaku vůči DOROPORTU téměř dvojnásobné. 

 

SROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů VÝPLŇOVÉ MALTY „E“: 

Výplňová malta s cementem a popílkem navržená v DP [2]. 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     2,2 MPa < 4 MPa VYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. L. Hrušky [2]  3,3 MPa < 4 MPa VYHOVUJE 

Pevnost v prostém tlaku po 28 dnech – minimum z normy: 

• mé výsledky     6,9 MPa < 25 MPa NEVYHOVUJE 

• výsledky z DP Ing. L. Hrušky [2]  9,8 MPa < 25 MPa NEVYHOVUJE 
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Z výše uvedeného lze vyvodit, že výplňová malta s recepturou dle původního 

návrhu z DP Ing. L. Hrušky [2], kde pojivem je cement doplněný fluidním popílkem, 

nesplňuje požadavky normy na minimální hodnoty pevnosti v tahu a tlaku. 

U pevnosti v tahu i tlaku je zřejmý výrazný rozdíl mezi jednotlivými DP. 

Vysvětlením může být jeden z důvodů uvedených výše u srovnání výsledků malty „A“ 

a „D“. Stejně jako u malty „A“ a „D“ případné rozdíly ve výrobě nevysvětlují výraznou 

odlišnost od předpokladu normy pro hodnoty obvyklé: 80 MPa a 36 MPa. 

Téměř jistým vysvětlením v tomto případě bude nižší schopnost směsi pojiva 

cementu (hodnoty viz kapitola 6.1.3., tabulka 6.3) a popílku nabýt vyšších pevností v tlaku 

ve srovnání se samotným cementem (hodnoty viz kapitola 6.1.3., tabulka 6.3). 

 

SROVNÁNÍ VÝSLEDK Ů ZKOUŠKY ODOLNOSTI PROTI CHRL: 

Průměrný úbytek receptury po 6 cyklech: 

• receptura „A“  120 g/m2 < 500 g/m2 => 2 – slabě narušený 

• receptura „B“  116 g/m2 < 500 g/m2 => 2 – slabě narušený 

• receptura „C“  133 g/m2 < 500 g/m2 => 2 – slabě narušený 

• receptura „D“  135 g/m2 < 500 g/m2 => 2 – slabě narušený 

• receptura „E“  378 g/m2 < 500 g/m2 => 2 – slabě narušený 

Norma ČSN 73 6127-3 (tabulka 4.7, kapitola 4.1.4.2. této DP) => požadavky na 

výplňovou směs konkrétněji neurčuje požadavky na odolnost proti CHRL. Pouze říká, že 

požadavky stanoví projektová dokumentace. Nejbližší běžně uváděné hodnoty, 

odpovídající ČSN EN 13877-1: Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály, používané 

jakožto požadavek na odolnost proti CHRL u CB krytů, je úbytek hmotnosti < 1 000 g/m2 

po 75 či po 100 cyklech. 
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7. ZÁVĚR 

V práci byly splněny veškeré cíle stanovené v jejím úvodu. V první části jsem se 

stručně zaměřil na historii, důvody vzniku a použití technologie ACB. Dále jednotlivé 

výrobce a firmy používající jejich technologii ve světě, ale i v České republice a také 

srovnáním platné legislativy na našem území v kontrastu s informacemi zjištěnými od 

výrobců a z předchozích DP na téma ACB od Ing. Pavlíny Číháčkové [1] a Ing. Lukáše 

Hrušky [2]. V druhé části práce jsem se zabýval posouzením výplňových malt, navržených 

ve výše uvedených DP, proti chemickým rozmrazovacím látkám a srovnáváním dalších 

výsledků mezi jednotlivými DP s mojí DP a s požadavky norem. 

Mým závěrem teoretické rešerše je zatím příliš řídké použití technologie ACB v ČR 

vzhledem k tomu, že je ověřená v zahraničí již mnoho desetiletí a byla úspěšně použita na 

desítkách miliónů čtverečních metrů po celém světě. Také bych doporučil při příští 

aktualizaci normy ČSN 73 6127-3 na ACB zaměřit se na dvě věci, které vyplynuly z mého 

zkoumání. V první řadě se jeví jako nedostatečné u výroby a pokládky asfaltem obalené 

kostry odkázat na normu pro výrobu a pokládku asfaltového koberce drenážního ČSN EN 

13108-7. A to obzvláště vzhledem k vyšší požadované mezerovitosti u většiny technologií 

ACB než jakou nám zaručují minimální a maximální povolené hodnoty frakcí v oboru 

zrnitosti pro střednězrnné směsi asfaltového koberce drenážního. Dalším bodem, na který 

jsem se u této normy zaměřil je prakticky chybějící požadavek na odolnost výplňové malty 

proti CHRL. Zde bych doporučil alespoň odkázat na normu krytu, který je v tomto směru 

nejblíže ACB, a to normu ČSN EN 13877-1: Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály či 

jiné normy s požadavky na hotové betonové konstrukce v různých vlivech prostředí. 

Takováto odolnost proti CHRL by ovšem platila pouze pro zkušební tělesa výplňové 

malty. Pro vzorky hotové vrstvy ACB, kde výplňová malta nečiní celý povrch, by bylo 

nutné vytvořit buď převodní vztah v závislosti na povrchu asfaltem obalené kostry 

a odečíst z celého povrchu nebo získat takové hodnoty přímým měřením. 

V praktické části práce bylo mým úkolem posoudit odolnost proti CHRL u pěti 

různých receptur výplňové malty. První receptura byla převzata z DP Ing. P. Čiháčkové 

[1]. Jednalo se o standartní maltu s cementovým pojivem. U této standartní receptury jsem 

navíc zkoumal případný vliv přidání sypkého a tekutého pigmentu na výsledné hodnoty. 

Poslední dvě receptury byly převzaty z DP Ing. L. Hrušky [2]. Zde se jednalo o maltu, kde 

pojivem bylo směsné hydraulické pojivo DOROPORT. A nakonec malta, kde byla 

zkoušena směs cementu s fluidním popílkem. První čtyři receptury měly ohledně odolnosti 
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proti CHRL po šesti cyklech zmrazování a rozmrazování metodou ruční manipulace 

(ČSN 73 1326) výsledky navzájem velmi blízké a úbytek hmotnosti se pohyboval 

v průměru kolem 125 g/m2 a nelze tvrdit, že by trend úbytku hmotnosti s každým dalším 

cyklem vzrůstal. Avšak je zde nutné konstatovat, přesto že jsou výsledky odolnosti proti 

CHRL u všech čtyř receptur podobné, čtvrtá receptura výplňové malty sice vyhovuje na 

pevnost v tahu za ohybu, avšak již nevyhovuje na pevnost v tlaku. První tři receptury mají 

výsledky velmi podobné, co se týče pevnosti v tlaku i tahu, byť v tlaku se pohybují na 

normou požadované hranici. Ovšem lze předpokládat, že při důkladnějším návrhu 

výplňové malty a jejím zlepšením například speciálními pryskyřicemi by bylo možné 

dosáhnout vyšších pevností v tlaku i zlepšené odolnosti proti CHRL. Případný vliv na 

výsledné vlastnosti přidáním sypkého či tekutého pigmentu bohužel nelze dle mého soudu 

sledovat na takto malém vzorku. Výsledky sice vykazují rozdíly, avšak nijak výrazné, aby 

se z nich dalo cokoliv usuzovat. Poslední pátá receptura výplňové malty dosáhla 

jednoznačně nejhorších výsledků v porovnání s předchozími. Ve zkoušce odolnosti proti 

CHRL měla výsledek po šesti cyklech 378 g/m2 a s každým dalším cyklem docházelo 

k výraznému porušování povrchu zkušebního trámečku a hloubkovému narušování, které 

se projevovalo trhlinami a následně oprýskáváním celých ploch do hloubky kam až nasákla 

rozmrazovací látka. Ani ve zkouškách pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v prostém tlaku 

zdaleka nedosáhla k minimálním požadovaným hodnotám. Tuto poslední recepturu mohu 

doporučit vyřadit z případného dalšího zkoumání. 
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