
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A DÍLCŮ 

OVĚŘENÍ VLIVU SLOŽENÍ BETONŮ NA ŽIVOTNOST 

CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ 

Bc. Eva Černá 

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3607T020 Stavebně materiálové inženýrství  

Pracoviště  Ústav technologie stavebních hmot a dílců  

 

Student  Bc. Eva Černá  

Název  
Ověření vlivu složení betonů na životnost 

cementobetonových krytů  

Vedoucí práce  prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.  

Datum zadání  31. 3. 2017  

Datum odevzdání  12. 1. 2018  

V Brně dne 31. 3. 2017  

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



Odborné zahraniční i tuzemské časopisy, sborníky z odborných sympozií a konferencí, 

internetové zdroje odborných publikací z daného oboru. 

Diplomové práce vypracované na ÚTHD FAST Brno v období 2012 – 2016 

V současné době probíhá rozsáhlá zásadní rekonstrukce dálnice D1, která je ve většině své trasy 

zhotovena z cementobetonového (CB) krytu. Současně se intenzivně diskutuje o životnosti těchto 

krytů. Původní nejstarší konstrukce jsou provozovány cca 35 roků bez zásadních poruch. 

U novějších dálnic dochází již po 8 - 10 letech k lokálním poruchám. Hodně často jsou tyto 

poruchy dávány za vinu alkalicko-křemičité reakci kameniva (ASR) a cementům s vysokým 

obsahem alkálií. Již méně se hovoří o nevhodném provzdušnění či nekázni při pokládce betonů 

(ošetřování, vliv, konzistence, atd.). 

Cílem Vaší práce bude provést obsáhlé rešerše ze zahraničních zdrojů, které se týkají ASR. Tyto 

by měly jednoznačně posoudit vhodnosti kameniv a cementů, které jsou v ČR pro provádění 

CB krytů používány. Současně udělat databázi kamenolomů v ČR, které jsou pro tyto účely 

vhodné. Ze zdrojů ŘSD ČR pak zpracovat databázi poruch, použitých receptur betonů a lokalit 

kameniva. Na odebraných vzorcích betonů z cementobetonových krytů s poruchami posoudit 

skutečné příčiny jejich vzniku. 

Experimentálně ověřit vhodnost současně nejčastěji používaných receptur cementobetonových 

krytů s ohledem na ASR a odolnost povrchů proti působení CHRL. Posoudit vhodnost používání 

2 vrstvých CB krytů s horní pojížděnou vrstvou jemnozrnných betonů, včetně posouzení odolnosti 

proti CHRL, obrusuvzdornosti betonů, případně adhezivních vlastností. 

Rozsah min. 70 stran. 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

 

 prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.  



ASR patří k častým příčinám porušení betonových konstrukcí. V teoretické části práce je 

popsaný její vznik a příčiny, včetně posouzení jednotlivých složek betonu a jejich 

zkoušek. Praktická část je věnována výsledkům některých kontrolních zkoušek CB krytu 

na úsecích D1-18 (Měřín – Velké Meziříčí) a D1-20 (Velké Meziříčí – Lhotka), mechanických 

vlastností betonu horní a spodní vrstvy CB krytu a měření odolnosti betonu proti CHRL. 

Alkalicko – křemičitá reakce, cemento-betonový kryt, složky betonu, zkoušky materiálů, 

kvalita díla 

Alcali – silica reaction often causes destruction of a concrete.constructions. In the 

theoretical part is described creation and causes of the ASR including assessment of 

individual components of concrete and their testing. The practical part is devoted to the 

results of some control tests of the concrete cover in the section 18 of the highway D1 
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Cementobetonové kryty vynikají schopností přenášet účinky dopravy, odolávat 

nepříznivým podmínkám počasí, a tak zabezpečovat komfortnost a bezpečnost provozu 

na komunikacích. Betonové vozovky přenesou vysoké dopravní zatížení bez vzniků 

trvalých deformací a vynikají dlouhou životností. Na druhé straně při výskytu poruchy 

v CB krytu opravy vyžadují delší uzavírky z důvodu náročnější technologie výroby i 

pokládky, což se podstatný rozdíl při realizaci krytu vozovek z asfaltového betonu. Při 

základní a minimální údržbě je předpokládaná životnost typu vozovky betonové 

minimálně 30 let, u asfaltových vozovek je životní cyklus mnohem kratší. U starých úseků 

po 25 letech provozu (na D1 u Brna) bylo prokázáno, že celkové finanční náklady 

na cementobetonový kryt dosáhly pouhých 57 % nákladů vynaložených na asfaltovou 

vozovku, tzn., že náklady pro betonové vozovky na těžce zatížených úsecích jsou 

v dlouhodobém horizontu podstatně nižší než pro vozovky asfaltové. Nepochybnou 

předností je i skutečnost, že cement a kamenivo jsou u vozovek s cementobetonovým 

krytem tuzemského původu, zatímco výroba asfaltu je závislá na dovozových 

surovinách. [1] 
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První betonové konstrukce jsou známy již za časů římské říše. Postupným vývojem 

vědomostí se zjistilo, že i když se jedná o velmi tvrdý a odolný materiál, ne za každých 

okolností beton vyhoví, což se prokázalo při jeho použití v blízkosti moře nebo 

v mrazivém období, kdy se jeho stav zhoršoval. Pak se vyskytovaly poruchy, které v té 

době nebyly známé a nikdo je neuměl objasnit. Kromě jiných poruch se jednalo o trhliny 

v betonu, které byly zjištěny pár let po výstavbě. První pozorování těchto trhlin popsala 

Kalifornie v 1. polovině 20. století, i když již tehdy existovali normy pro kontrolu 

materiálů a konstrukcí. První zásadnější výsledky zkoumání trhlin v betonu přinesl 

stavebnictví T. E. Stanton, který zkoumal složení betonu a upozornil na reakci alkalického 

kameniva v betonu. Tím se poukázalo, na fakt, že není až tak důležité místo stavby 

betonové konstrukce, ale velmi důležitou roli sehrávají vlastnosti použitého cementu a 

kameniva. Dalším vývojem se počáteční experimenty potvrzovaly a bylo již zřejmé, že 

expanze a trhliny v betonu způsobuje cement s vysokým obsahem alkálií a kameniva, 

které obsahovalo např. opál. Porušení betonu v důsledku reakce cementu s vysokým 

podílem alkálii a reaktivního kameniva byl nazvaný jako ASR-alkalicko křemičitá reakce. 

Blanks a Meissner popsali také vznik trhlin a zhoršení vlastností betonu, tentokrát na 

vodním dílu Parkerovy přehrady, na stejném principu jako Stanton. [2] [3] 

Výzkum ASR byl pak prováděn nejen v USA, ale i v Evropě. Byly vyvinuty nejen metody 

zjišťování složek kameniva, ale i metody ke zjištění průběhu reakcí, diagnostické metody 

a vyhodnocovací postupy. [2] [3] 

 

K budování CB krytů v Československu docházelo na přelomu šedesátých a 

sedmdesátých let, beton byl pokládán v jedné vrstvě tloušťky 240 mm. Spáry se 

prováděly bez trnů a kotev, což se projevovalo značnou poruchovostí krytu. Docházelo 

k lámání a různým posunům desek, odlupování a k rozpadu konstrukce. 

Tehdejší technologie dovolovala pokládat beton na mezivrstvu z AB, pod kterou byla 

vrstva z cementové stabilizace (např. technologie z D11). Provádění dvouvrstvé betonáže 

(spodní a vrchní beton) se začala používat později, od r. 1995, s vkládáním kotev a trnů 



 

13 

 

do betonu a řezání spár v příčném a podélném směru. Do příčných spár jsou osazovány 

trny, v místech podélných spár kotvy. Spodní vrstva není tak náročná na kvalitu 

kameniva, především na ohladitelnost, ale k provádění dvouvrstvých vozovek nás vedou 

především technické důvody. 

Při jednovrstvé betonáži byly zaznamenány následné poruchy ve formě trhlin nad 

výztužnými prvky, u dvouvrstvé konstrukce je takové nebezpečí sníženo (ne v případě 

hlubokých poruch). Další výhodou dvouvrstvé betonáže je lepší předpoklad rovného 

povrchu. Vyrovnání nerovností podkladu by mělo být provedeno již ve spodní vrstvě 

betonu. 

Důležitou součástí provádění krytu ve dvou vrstvách je přesné umístění výztužných 

prvků ve spárách a vytvoření dokonalého konzistentního prostředí v okolí těchto prvků 

(při nasazení plně automatických strojů). Nesmíme zapomenout ani na výhodu vytvoření 

uzavřeného povrchu bez jakýchkoliv následných narušení jeho celistvosti. [4] 

 

V závislosti na třídě dopravního zatížení, podloží a typu technologie podkladních vrstev 

se v dnešní době uvažuje tloušťka CB krytu v rozsahu 200 až 300 mm. Desky jsou 

rozměrově 25násobkem tloušťky, největší povolený rozměr CB desky je 6 m. U letištních 

drah a ploch je to 7,5 m. Délka u nevyztužené desky nesmí být větší než 1,5násobek šířky 

desky. [5] 

 

CB kryt z hlediska provedení lze rozdělit následovně: 

- Nevyztužený CB kryt se spárami, přičemž příčné spáry jsou opatřeny trny nebo 

jsou bez trnů; 

- Vyztužený CB kryt se spárami, desky jsou vyztuženy v podélném i příčném směru; 

- Spojitě vyztužený cementový kryt – se souvislou podélnou výztuží bez příčných 

spár; 

- Spojitě vyztužený CB podklad – betonová vrstva se souvislou podélnou výztuží 

bez spár s množstvím oceli nižším, než má CB kryt, je překryta asfaltovou 

obrusnou vrstvou a tím vytváří polotuhou vozovku. [19] 
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Vzhledem k výsledkům studia ASR v zahraničí byl tento problém znám i u nás. Problém 

ASR se však neřešil; betonáři byli toho názoru, že naše kamenivo je nereaktivní. 

Problematika ASR byla podceňována, zkoušky nebyly vyžadovány a žádné se 

neprováděly. 

Počátkem šedesátých let byly prováděny v ČR výzkumy (např. Kloknerův ústav ČVUT) 

zaměřeny na výskyt ASR a jeho vliv na kvalitu betonu a závěrem výzkumu bylo zjištění, že 

problém ASR se týká i našeho kameniva. Ze závěrů výzkumu vznikla norma ČSN 721179 

„Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi“ s účinností od 1. 8. 1968. 

V roce 1998 byly diagnostikovány rozsáhlé poruchy cementobetonového krytu na D11 

Praha – Poděbrady, z toho důvodu byl vydán předběžný pokyn ŘSD ČR pro vyloučení 

alkalické reakce v kamenivu v betonu na stavbách pozemních komunikací. 

V roce 2003 vznikl TP 137 pod názvem „Vyloučení alkalické reakce kameniva v betonu na 

stavbách pozemních komunikací“, podle kterého jsou prováděny betonové vozovky, 

mosty a další stavby většího rozsahu. [6] 

 

Alkalická reakce kameniva je reakce mezi alkáliemi (sodíkem a draslíkem) v pórovém 

roztoku betonu a mezi minerály kameniva. Dle druhu reaktivního kameniva a 

mechanismů reakce lze rozlišit dva základní druhy reakce: 

 

1/ Alkalicko-karbonátová reakce (ACR - alkali-carbonate reaction) reakce alkálií, které se 

vyskytují mezi dolomitovými vápenci s příměsí jílů a alkalickými pórovými roztoky [7] 

2/ Alkalicko-křemičitá reakce (ASR - alkali-silica reaction), při které dochází k reakci alkálií 

s kamenivem obsahujícím různé reaktivní formy oxidu křemičitého. [7] 

 

Při projevech ASR můžeme makroskopicky pozorovat na povrchu konstrukce zejména: 

a) trhliny výraznější doplněny méně výraznými 
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b) odprýskávání povrchu betonu  

c) posun konstrukčních prvků různými směry 

d) povlak alkalicko-křemičitého gelu světlé barvy 

e) vydrolování a celkový rozpad betonu [2] 

 

 

Obr.1: Trhliny v důsledku ASR [8] 

  

V CB krytech se vyskytují trhliny, které jsou spojovány s alkalicko-křemičitou reakcí. 

Trhliny jsou patrny na pohled, jedná se o nápadné podélné trhliny, které jsou protkané 

jemnějšími příčnými trhlinami v celém profilu vozovky. V jízdních pruzích jsou trhliny 

nejsilnější, účinky dopravy jsou v těchto místech největší. 

Na základě vizuálního pozorování lze konstatovat, že zde proběhla ASR. Druhou 

možností je překročení pevnosti v příčném tahu betonu. 

Příčiny porušení pevnosti v příčném tahu můžou být i takové, že ve vozovce se vytvoří 

napětí vyvolaná hydratačním teplem, vystavení slunečnému záření a následného 

nočního ochlazení. 
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Ke zvýšenému napětí v krytu vozovek dochází taky v případě, pokud kryty vozovek jsou 

prováděny dvouvrstvé; ve spodní vrstvě s recyklovanou betonovou drtí a v horní 

betonové vrstvě s použitím tvrdého kameniva; tyto nesourodé materiály se vyznačují 

rozdílnými teplotními součiniteli pružnosti, a tak může docházet ke vzniku trhlin ve 

vozovce. 

Porušení betonu a vznik trhlin může být způsobován různými mechanismy, např. 

namáháním v tahu v důsledku vnějších sil, dopravním zatížením s vysokým podílem TNV 

na dopravě a tím zvýšené dynamické zatížení CB krytů, změnami objemu betonu. 

Poruchy můžou vzniknout smršťováním mladého betonu, změnami teploty, korozí 

výztuže nebo působením mrazu. O poruchách CB krytů pojednává TP 62 „Katalog 

poruch vozovek s cementobetonovým krytem, s popisem a vyobrazením poruch. [8] [9] 

 

 
Obr. 2: Podélné trhliny cementobetonového krytu vozovky jsou protkány příčnými 

trhlinami [8]  

 

Co se týče ošetřování vozovek v zimním období, v dnešní době se používá k rozmrazení 

zvlhčený granulát, který projíždějící vozidla zanesou do CB krytu a tím se zvyšuje i 

zanášení povrchu vozovky alkáliemi. [8] 
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Při alkalicko-křemičité reakci reagují amorfní oxid siřičitý (SiO
2
) a hydroxid alkalického 

kovu (NaOH, KOH) za přítomnosti vlhkosti na alkalicko-křemičitý gel. [8] 

Základní rovnicí vzniku ASR je: 2NaOH + SiO
2 

+ nH
2
O → Na

2
SiO

3 
· nH

2
O 

 

 Rozfázování ASR můžeme zapsat následujícím způsobem: 

1. Rozpouštění alkalických síranů během hydratace  

2. Při reakci cementu s vodou reagují hlavní slínkové fáze, např. alit, na C-S-H fáze a 

portlandit, např. podle následující rovnice:  

Rovnice 1: 2(3CaO.SiO2) + 7H2O → 3CaO.2SiO2 . 4H2O + 3Ca(OH)2  

Současně přecházejí alkalické sulfáty do roztoku a reagují s vznikajícím portlanditem, 

vzniklé alkalické hydroxidy napadají zrna reaktivního kameniva.  

Rovnice 2: K2SO4 + Ca(OH)2 →CaSO4 + 2KOH 

Rovnice 3: 2KOH + SiO2 + nH2O → K2SiO3 . nH2O (hydroxikřemičitý gel)  

Rovnice 4: K2SiO3 . nH2O + Ca(OH)2 + nH2O → CaSiO3 . nH2O + 2KOH (nevratné, 

spojeno s velkým nárůstem objemu)  

3. Celý sled chemických reakcí se může za vhodných podmínek opakovat a je 

nevratný, v zrnech kameniva a v cementové matrici tak dochází ke vzniku tahových 

napětí, které vedou až k rozrušení struktury betonu. [10] 

 

*V betonu musí být obsaženo kamenivo citlivé na alkálie. U velmi jemných částic dochází 

k ASR stejně jako u hrubších zrn, ale tlak bobtnání je malý, takže poškození ve formě 

trhlin nevznikne. Jedná se o zrna menší než 1 mm. 

*Kamenivo musí obsahovat dostatečné množství alkálií. Podle výzkumů s alkalicko-

křemičitou reakcí lze počítat tehdy, když obsah alkálií v betonu činí cca 3 kg/m
3
. 

*K alkalicko-křemičité reakci dojde, je-li beton dostatečně vlhký. 
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Vznik ASR: 

 

Obr.3 Reakce amorfního oxidu siřičitého s NaOH, KOH a vodou a zvětšování objemu při 

tvorbě alkalicko křemičitého gelu [8] 

 

Při reakci ASR dochází k fyzikálně-chemickým reakcím v betonu mezi reaktivními 

složkami SiO2 v kamenivu s alkáliemi z cementu. Pokud je beton ve styku s CHRL, může 

být dotován i alkáliemi z venkovního prostředí. Při reakci dochází k poklesu tahové 

pevnosti (mikrotrhliny ve struktuře betonu), následně dochází ke vzniku makrotrhlin a 

tím klesá tlaková pevnost. Rozpad betonu je finálním stadiem reakce. Vlastní proces je 

vlastně nezastavitelný a lze ho přerušit pouze vysušením konstrukce (lze provádět pouze 

interiérové stavby), nebo vyčerpáním reakčních složek, které do ASR vstupují. Opravy 

konstrukcí jsou náročným procesem po finanční i technické stránce a většinou se 

problém řeší bouráním a novou realizací. [9] 

Aby se této škodlivé alkalicko-křemičité reakci předešlo, musí být omezeny alespoň 

některé z uvedených předpokladů nutných pro její vznik. Tento poznatek je využíván při 

zamezení ASR na stavbách. 

Zdroj alkálii může být interní a externí. V určitém množství jsou alkálie obsaženy i ve 

vstupních materiálech (cement), nebo mohou být zaneseny i z venku během provozu 

vozovky (kontakt s mořskou vodou), nebo v našich oblastech ostřikování alkalickými 

rozmrazovacími kapalinami. [8] 
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Na migraci alkálii (umožňuje ji relativní propustnost betonu) a vývoj ASR má vliv i 

střídající se sušení a vlhčení nebo taky průchod el. proudu v konstrukcích. 

Alkalicko-křemičité reakce probíhají postupně během delšího časového období. Alkálie 

prosakují z uvolněných pórů, také přes již vytvořenou vrstvu gelu a dále reagují s 

amorfním oxidem křemičitým v kamenivu. Současně se mohou z gelu znovu uvolňovat 

alkalické hydroxidy, které jsou rovněž k dispozici pro pokračování reakce, lze říci, že 

tento proces je cyklický a vzájemně se podporující. [1] [8] 

Na některých konstrukcích dochází k rozvoji ASR bez viditelných projevů. Při zjišťování 

pevností v tlaku např. Schmidtovým tvrdoměrem lze docílit vyhovujícího výsledku, 

rovněž tak potřebnou pevnost v tlaku prokáží i zkoušky na vývrtech. Síťové trhliny, které 

obecně doprovází rozpad betonu v důsledku ASR, rovněž nemusí být na konstrukci 

patrny. Poruchy jsou tudíž připsány špatné kvalitě výstavby v důsledku technologické 

nekázně. Pokud však při vizuálním hodnocení vzorků betonu byla dosažena např. velké 

variabilita zejména v hodnocení pórovitosti, nebo ve vývrtu převládalo kamenivo jemné 

a drobné frakce, navíc beton byl vystaven vlhkému prostředí (zkouška hloubky průsaku 

tlakovou vodou), navíc je znám původ kameniva, cementu a dalších složek betonu, je 

nutno hledat jiný degradační mechanizmus, který by byl příčinou narušení tahové 

pevnosti betonu. Lze říct, že v některých případech při provedení zkoušky pevnosti 

v tahu lze diagnostikovat nejen ASR, ale i jiné síranové koroze nebo jiné chemické 

mechanizmy. [9] 

Současně je známo, že pokles vnitřní vlhkosti pod 80 % způsobí, že ASR neproběhne. 

V případě, že v prostředí v okolí betonu je vlhké, pokračují reakce do té doby, pokud 

nejsou reaktivní složky zreagovány. 

Zvyšování ASR může nastat rovněž při katodové ochraně betonu. Při pokusech na 

vzorcích se použil proud 215 a 1076 mA/m na povrchu ocelové výztuže. Čas potřebný 

pro vznik trhlin ve vzorcích se zkrátil o 40 a 60 % při použití katodové ochrany a pevnost 

v tlaku se snížila o 34 a 15 %, pokud proud působil na výztuž cca 80 dnů. Tvrdost na 

styku malty a výztuže se snižuje zvyšováním proudové hustoty a taky se na styku malty a 

výztuže vytváří alkalicko-křemičitý gel. [17] 
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Obr.4: ASR v CB krytu [17] 

 

Obr. 5: Tenký výbrus betonu s alkalicko-křemičitou reakcí [8] 
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Kvalitní funkce CB krytu je podmíněna použitím takových materiálů, které splňují 

náročná kritéria kvality. Do procesu výroby betonu vstupují hlavní složky: voda, cement, 

kamenivo a přísady.  

Požadavky pro stavební materiály CB krytů se řídí dle normy ČSN EN 13877 – 1 

Cementobetonové kryty, část 1: Materiály. Všechen materiál musí být schválen 

Objednatelem před zabudování do stavby, tj. musí být schváleny i vstupné suroviny do 

betonu, přísady, hmoty k ošetření betonu, k utěsnění spár. Kromě této podmínky je 

nutno odsouhlasit i ITT- zkoušky typu (průkazné zkoušky betonu). 

V ITT je stanoven obsah cementu, obsah jemných částic, vodní součinitel, provzdušňující 

a plastifikační přísady a další podmínky pro získání optimálních fyzikálně mechanických 

vlastností konkrétního betonu. Čára zrnitosti kameniva musí umožnit předepsanou 

úpravu povrchu CB krytu. Provzdušnění, které se vyjadřuje obsahem vzduchu 4 % (pro 

zrnitost do 32 mm) nebo 5 % (max. zrno 16 mm), má za cíl zajistit odolnost proti účinku 

rozmrazovacích solí. 

 

Voda patří k hlavním složkám při výrobě betonu. Záměsová voda musí splňovat 

požadavky normy dle ČSN EN 1008 – Záměsová voda do betonu. Požadovanou kvalitu 

vody do betonu splňuje voda pitná. Voda nesmí obsahovat látky ovlivňující kvalitu 

betonu. Voda s cementem vytvoří potřebné pojivo, pastu, pro spojení s přidaným 

kamenivem. Voda se pro výrobu betonu používá z různých zdrojů: pitná, z recyklace, 

podzemní, povrchová. Splašková voda není vhodná jako záměsová pro beton. Každá 

voda kromě pitné se musí zkoušet v četnosti předepsané normou ČSN EN 1008. 

Recyklovaná voda obsahuje podíl jemných částic písku, kameniva, betonu, přísad a tento 

podíl je nutno při návrhu receptury betonu akceptovat. Pokud vyrábíme provzdušněný 

nebo VP beton, nepoužíváme recyklovanou vodu. [11] 

Voda umožňuje hydrataci cementu a vytváří vazby se zrny kameniva. Snižuje tření mezi 

zrny a zlepšuje vlastnosti při zhutňování. Jak bylo zmíněno výše, chemické přísady a 

škodlivé příměsi nesmí obsahovat nejen záměsová, ale ani ošetřující voda. V opačném 
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případě by to mohlo ovlivnit hydrataci cementu. Kromě normy a zkoušek v ní 

obsažených se můžeme přesvědčit o vhodnosti použití vody také informativními 

zkouškami. 

Sledujeme:  

1/ Vzhled vody: znečištění, dané původem vody 

2/ Zápach: z obsažených příměsí 

 

1/ Zkouška kyselosti: indikátorové pásky, které upozorní na kyselost nebo zásaditost 

vody, pokud je pH menší než 5, jsou vody kyselé a nevhodné do betonu rovněž tak i 

velmi zásadité nejsou vhodné k použití 

2/ Obsah organických látek: zatřepání cca po dobu 30 sekund, pokud se vytvoří pěna, je 

nutno vodu laboratorně zkoušet, pokud zmizí, neobsahuje organické látky. 

3/ Obsah sirných sloučenin: 

- Sirníky: do zkoušené vody nalijeme 10% HCl, pokud se uvolňuje sirovodík, jsou 

sirníky obsaženy, pro lepší prokázání namočíme indikátorový proužek do síranu 

hlinitého a když se proužek zbarví do hněda, jsou sirníky ve vodě potvrzeny. 

- Sírany: jednoduchá zkouška pomocí chloridu barnatého, pokud se objeví bílá 

sraženina, jsou sírany ve vodě obsaženy. 

4/ Porovnávací zkouška na trámečcích z plastické malty: 6 trámečků vyrobíme s použitím 

vody zkoušené a 6 s použitím vody pitné Po uzrání se zjišťuje pevnost v ohybu a tlaku. 

Výsledek vyjádříme poměrem pevnosti trámečků se zkoušenou vodou k pevnosti 

trámečků s nezávadnou vodou. Aby se voda mohla použít, měla by být rozdíl nejvýše 10 

%. [12] 

 

Cementobetonové kryty vozovek skupiny CB I se provádí s použitím portlandského 

cementu třídy 42,5 podle ČSN EN 197-1, na vozovky skupin CB II, CB III se obvykle 
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používá portlandský cement třídy 42,5 nebo jiný portlandský nebo portlandský struskový 

cement podle ČSN EN 197-1. Počátek doby tuhnutí nemá nastat dříve než za 90 minut a 

doba ukončení tuhnutí cementu musí být ukončena do 12 hod. [8] 

Cement je při výrobě betonu zastoupený malým hmotnostním podílem. První možností, 

jak zabránit alkalicko-křemičité reakci cementu je, že obsah alkálií cementu omezíme, tj. 

že používáme cement s nízkým obsahem účinných alkálií (NA-cement), například 

portlandský cement, který vykazuje ekvivalent Na
2
Oe maximálně 0,6 % hmotnosti 

(ekvivalent Na
2
Oe = Na

2
Oe + 0,658 x K

2
O). [8] 

Pokud ekvivalent Na
2
Oe cementu činil 0,70 % hmotnosti, ani u velmi reaktivního opálu se 

žádné objemové změny při bobtnání v důsledku ASR neprokázaly, zatímco při obsahu 

alkálii v cementu při 1,06 % hmotnosti nebo při 1,4 % hmotnosti byla pozorována 

deformace betonu přes 1 ‰. [8] 

Limitní obsah Na2Oe v cementu byl určen 0,60 %, ale vzhledem k tomu, že se vyskytli 

případy porušení betonu vlivem ASR, i když byla tato hodnota dodržena, Tuthill 

doporučil hodnotu ekvivalentu Na2Oe ještě nižší- 0,40 (ekvivalent je faktor ke zjištění 

minimalizace porušení betonu, je-li v něm přítomno reaktivní kamenivo). [17] 

Podobně byly definovány i omezení týkající se přísad do betonu, ekvivalent Na
2
Oe 

přísady do betonu nemá přesáhnout 8,5 % hmotnosti. Množství přísady nesmí činit více 

než 2,5 % hmotnosti z množství cementu. [8] 

Již víme, že vznik ASR lze ovlivnit omezením alkálii c cementu nebo betonu a rovněž 

přidání pucolánů a strusky umožňuje vyrobit beton odolný vůči ASR, protože beton bude 

mít nižší propustnost. [17] 

Betony vyrobené ze směsných cementů s příměsí strusky nebo pucolánů vykazují menší 

propustnost než betony z portlandského cementu. Důležité je také přidání příměsí, které 

můžou propustnost betonu snížit. 

 

Poznatky o vlivu přísad a příměsí na rozpínání betonu v důsledku ASR shrnul Mather. 

Stanton ve svém výzkumu uvedl, že pro potlačení ASR v raných obdobích je účinné 

přidání příměs 25 % pemzy, což rozpracoval ve svém výzkumu i Hanna, který prováděl 
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experimenty s použitím pucolánu. Názory na použití pucolánu v betonu se různily. 

V roce 1987 Rogers uvedl, že 20 % náhrada cementu popílkem byla pozitivní, když byl 

v betonu použit argillit (metamorfovanou jílovitou břidlici). Podobné výsledky zveřejnili 

Blackwell a Pettsifer v roce 1992. [17] 

 

Popílek, křemičitý úlet a přísada Ca(NO2)2 zabraňují rozpínání v důsledku ASR. Výzkumy 

lze shrnout do následujících zjištění:  

1/ Pucolán nebo struska s nízkým obsahem alkálií v cementu snižuje celkový obsah 

alkálií. Obsah alkálií musí být nižší než 0,60 %. 

2/ Produkty reakce pucolánů s cementem mají nižší poměr CaO: SiO2 (kalcium silikátů 

C/S) než mají reakční produkty kalcium silikátů portlandského cementu.  

Kalciumsilikáthydrátový (C-S-H) gel má větší schopnost a kapacitu zachytit alkálie a 

redukovat pH v pórové kapalině betonu. 

3/ Při reakcích pucolánu se spotřebovává hydroxid vápenatý. Při menším obsahu 

Ca(OH)2 může pak mít gel z ASR nižší bobtnací schopnosti. 

4/ Při reakci cementu s pucolány vzniká hutnější kaše (důsledek snížení množství 

hydroxidu vápenatého a vzniku dalšího gelu C-S-H vznikajícího na rozhraní kameniva a 

cementu). Tato skutečnost snižuje pohyblivost iontů a tím se snižuje reakční rychlost. 

[17] 

 

Kanadské normy (CSA) doporučují, aby popílek určený ke snížení důsledku ASR 

neobsahoval více než 4,5 % Na2Oe a více než 0,5 % Na2Oe ve vodě rozpustných alkálií. 

Podle ASTM C 618 se doporučuje, aby popílek neobsahoval více než 1,5 % Na2Oe. [17] 

 

Je jemný sklovitý křemičitý materiál. Pro použití v betonu musí odpovídat např. ASTM C 

989 a spadat do třídy 100 a 120, které jsou doporučeny pro použití k redukci rozpínání 

důsledku ASR. Pro redukci rozpínání v důsledku ASR je potřeba od 25-50 % strusky 
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nahrazující cementové pojivo. Alkálie ve strusce se uvolňují pomaleji než alkálie 

z cementu, ale rychleji než alkálie z popílku. [17] 

 

Použití určitého množství křemičitého úletu v cementu vede k: 

- snížení propustnosti cementové kaše i betonu 

- snížení velikosti pórů cementové kaše i betonu 

- snížení obsahu vyluhovatelného hydroxidu vápenatého 

- snížení úrovně obsahu alkálií vyluhovaných z kaše 

Křemičitý úlet se osvědčil jako prostředek pro zpomalení rozpínání v důsledku ASR, však 

při ACR nebyl tak účinný. [17] 

 

Při použití směsných cementů je popílek semletý spolu s cementem a je mnohem 

účinnější pro redukci rozpínání. Cementy vykazují větší jemnost a popílek je v nich lépe 

rozptýlen. [17] 

 

Účinnost přísady lithných solí závisí významně na molárním poměru lithné přísady 

k obsahu alkálií, nejúčinnější je poměr Li/Na = 0,8 pro obsah alkálií vyšší než 2 %. Jako 

účinná příměs proti ASR se jeví dusitan lithný, který stabilizuje alkalicko-křemičité gely, 

takže k bobtnání gelů nedochází. [17] 

 

Kamenivo je zrnitý anorganický materiál   přírodního nebo umělého původu. Ve 

stavebnictví slouží jako plnivo, které v kombinaci s vhodnými pojivy (hydraulickými, 

vzdušnými, pucolánovými) slouží pro přípravu malt a betonů. V betonu tvoří kamenivo 

75 až 80 % celkového objemu. Jeho hlavní funkcí je vytvoření tlakově odolné 

kostry, která vzniká vzájemným zaklíněním jednotlivých zrn. [13] 
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Pro kamenivo platí požadavky ČSN EN 12620. V ČSN EN 13877-1 národní příloha 

upřesňuje požadavky na kamenivo v ČR.  

 

Kvalita kameniva má největší vliv na složení betonu a dlouhodobou funkci CB krytu. 

Sledují se následující vlastnosti:  

- třídění frakcí kameniva (nadsítné a podsítné v jednotlivých frakcích),  

- obsah jemných části u drobného kameniva,   

- tvarový index,   

- odolnost proti drcení hrubého kameniva (otlukovost Los Angeles),  

- ohladitelnost (u dvouvrstvového CB krytu platí jen pro horní vrstvu),  

- nasákavost hrubého kameniva, - odolnost proti zmrazování a rozmrazování hrubého 

kameniva, 

- trvanlivost kameniv zkouškami MgSO4 nebo Na2SO4, 

- odolnost proti alkalické reakci a další vlastnosti mající vliv na trvanlivost (obsah 

chloridů, síry, síranové síry, znečišťujících látek a humusovitost) [14] 
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Obr. 6: Geologická mapa České republiky s hrubým náčrtem geologického vývoje území 

[15] 

 

Nejspolehlivějším způsobem stanovení citlivosti kameniva k ASR je převzetí zkušeností 

s konkrétním kamenivem v dosavadní praxi a inspekcí betonu ve starých konstrukcích s 

konkrétním druhem kameniva z konkrétní lokality. 

Petrografické hodnocení kameniva se provádí na základě postupů uvedených 

v některých normách např. v ASTM C 295. Je známo, že petrografické zkoumání nemůže 

předpovídat, jestli reaktivní materiály opravdu způsobí rozpínání, však petrografický 

rozbor je velmi vhodná metoda pro zkoumání kameniva nové lokality. Někdy se pro 

určení přítomnosti mikrokrystalického křemene používá i rentgen. [17] 

 

Všechny druhy kameniva jsou k ASR různě náchylné, a ne vždy je k dispozici kamenivo 

odolné vůči ASR. Pokud se prokáže, že kamenivo je potenciálně reaktivní, lze použít 

některá opatření ke zmírnění reaktivnosti: 
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1/ Ke snížení reaktivnosti kameniva se může přidat k obsahu reaktivního kameniva 

kamenivo nereaktivní. 

2/ Selektivní těžba k vyloučení části horniny, která byla hodnocena jako potenciálně 

reaktivní. 

3/ Separace kameniva protiproudým tříděním bylo úspěšně použito v případech, kdy 

reaktivní kamenivo mělo nízkou hustotu, např. zvětralý rohovec s příměsí opálu, finanční 

hledisko procesu není zanedbatelné. 

4/ Praní kameniva může odstranit povrchové reaktivní vrstvy i reaktivní jemné částice, 

které vznikají při drcení. Praním se odstraňují sodné a draselné soli, pokud se používá 

kamenivo těžené z mořské vody.  

Některé jemné částice za jistých okolností působí jako pucolány, a tak redukují pozdější 

rozpínání v důsledku ASR. Toto tvrzení je nutno prokázat zkouškami. 

5/ Chemická úprava kameniva neutralizací reaktivního povrchu. Tyto postupy jsou 

možné, však neprobádané a chybí údaje o praktických aplikacích. [17] 

 

Reaktivní kamenivo se dělí: 

a/ Formy přírodního v podstatě čistého oxidu křemičitého (minerály, mineraloidy a 

vulkanická skla. 

b/ Umělé křemičité materiály 

 

Opál: pravděpodobně nejreaktivnější minerál  

Chalcedon: vláknitá, mikrokrystalická forma oxidu křemičitého. Vykazuje reaktivitu 

s alkáliemi. 

Křemen: nejběžnější součást kameniva do betonu a je tvořen výhradně SiO2. Hrubě 

krystalická forma oxidu křemičitého, který je obvykle nereaktivní, za jistých okolností 

však může být pomalu reaktivní. Mikrokrystalický až kryptokrystalický křemen, který 

bývá součástí některých rohovců, je mimořádnou citlivý k reakci s alkáliemi. 

Velmi poruchový křemen bývá přítomen v kvarcitech a rulách a dále deformovaný 

křemen vykazují rovněž reaktivitu s alkáliemi. [17] 
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Cristobalit: reaktivní minerál, jsou to malé krystalky v dutinách obsidiánu, ryolitu, 

andezitu, čediči. Může se vyskytovat rovněž v některých vysokopecních struskách. 

Tridymit: je reaktivní vůči alkáliím v betonu, nachází se ve vulkanických vyvřelých 

horninách jako je např. obsidián, ryolit, andezit apod. [17] 

 

Vulkanická skla: jsou reaktivní a nalézají se ve všech vulkanických horninách. 

Kyselá skla (obsahují více než 66 % SiO2) a středně kyselá (obsahují 52 až 66 % SiO2) jsou 

reaktivní. Jejich reaktivita klesá se snižujícím se obsahem SiO2.  

Skla s vysokým obsahem SiO2 v ryolitech, dacitech a andezitech (pemzy a obsidián) jsou 

reaktivnější než čedičová skla. 

Rohovce: vykazují reaktivitu s alkáliemi, která je závislá od mineralogickém složení a od 

vnitřní struktuře rohovce. 

Vulkanické horniny: Kyselé a střední vulkanické horniny, které vykazují alkalickou 

reaktivitu, např. ryolity, dacity, latity a andesity. 

Tufy: obsahující zlomky vulkanických hornin mohou být rovněž reaktivní. 

Čediče: obsahující skla s vysokým obsahem SiO2 reagují s alkáliemi pomalu, způsobují 

v betonu rozpínání a vznik trhlin charakteristických pro ASR. 

Jílovité břidlice, meta-droby, fylity a břidlice: metamorfované sedimenty, které mohou 

reagovat s alkáliemi v cementu. [17] 

 

Syntetická skla reagují s alkáliemi a proto se např. pro zkoušky podle ASTM C441 používá 

jako standardní reaktivní kamenivo sklo, které se vyznačuje vysokým obsahem SiO2 – 

vyšším než 80 %. 

Reaktivita skel spočívá v nepravidelném uspořádání struktury v porovnání např. 

s pravidelným uspořádáním mřížky krystalů SiO2. [17] 
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Podle dosavadních poznatků zjištěných ověřování hornin pro výrobu kameniva do 

betonu v ČR je možno provést předběžné orientační rozdělení některých hornin podle 

rizikovosti takto:  

Nízká:  

1/ Magmatické: žula, granodiorit, gabro, čedič, melafyr, diabas, spilit, znělec  

2/ Sedimentární: zpevněné vápence bez přítomností rohovců, nezpevněné (písek, 

štěrkopísek), dle oblasti výskytu  

3/ Metamorfované: granulit, amfibolit, hadec, krystalický vápenec  

Střední:  

1/ Magmatické: ryolit, porfyr, porfyrit, melafyr s mandlovci  

2/ Sedimentární: zpevněné (droba, slepencové droby), nezpevněné (písek, štěrkopísek), 

dle oblasti výskytu 

3/ Metamorfované: pararula, ortorula, rohovec, metadroba, metamorfované prachovce, 

prachovcové břidlice  

Vysoká: 

1/ Magmatické: ryolit, porfyr, porfyrit, vulkanické sklo, sopečný tuf  

2/ Sedimentární: zpevněné (droba, vápenec s rohovcem), nezpevněné (písek, 

štěrkopísek), dle oblasti výskytu 

3/ Metamorfované: rohovec, metadroba, křemenec, buližník  

[16] 

Podle zahraničních pramenů drobné nebo hrubé kamenivo lze považovat za odolné vůči 

alkalickým reakcím, pokud obsahuje nejméně 95 % odolných hornin nebo minerálů vůči 

alkáliím a nesmí být znečištěno jakýmkoliv množstvím opálu, tridymitu, sopečného skla 

nebo cristobalitu, nebo neobsahuje celkem více než 2 % hmotnostní křemitého rohovce, 

pazourku nebo chalcedonu. 

 

Petrografické charakteristiky hornin můžeme provést jako kvalitativní nebo po 

kvantitativní stránce. Pro kvalitativní hodnocení používáme podélný řez vývrtem, kde lze 

sledovat rozložení hrubého kameniva a rozeznat jeho druhy, metoda je nazvána 
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makroskopickou identifikací kameniva v betonu. Pro určení množstevního zastoupení 

jednotlivých druhů hornin je potřeba použít např. petrografický polarizační mikroskop 

s analyzátorem a polarizátorem pro procházející a odražené světlo. [17] 

 

Mikropetrografická analýza se používá zejména při stanovení sekundárních síranů a 

přítomnost alkalických silikagelů. Pro potvrzení nebo vyvrácení přítomnosti některé 

horniny pomáhá i znalost receptury betonové směsi. [17] 

 

 

Obr. 7: Makroskopická identifikace hrubého kameniva na vývrtu [17] 
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Obr. 8: Optický polarizační petrografický mikroskop Olympus BX53 a příklad identifikace 

kameniva přes mikroskop [17] 

 

Z hlediska škodlivých alkalicko-křemičitých reakcí je významné pouze kamenivo s 

amorfními oxidy křemičitými (i když i tady jsou rozdíly v reaktivnosti), v Německu 

nejreaktivnějším kamenivem jsou opály a pazourky na severu a droby z oblasti Horního 

Rýna, tedy výzkum byl zaměřen zejména na tyto druhy kameniva. 

Prokázání vhodnosti kameniva do betonu na odolnost vůči ASR se v Německu zkouší 

následovně: 

 

1/ Základní vhodnost kameniva je přezkoušena pro určité naleziště (lom). Pokud 

kamenivo obstojí již v rychlé zkoušce, ve které je kámen vystaven vysoce alkalickému 

prostředí při 80 °C, pak je toto kamenivo možné neomezeně použít při stavbě vozovek s 

cementobetonovými kryty.  

2/ Pokud je výsledek negativní, lze kamenivo ještě podrobit reálné zkoušce betonu 

(definovaný beton s cementem bohatým na alkálie (ekvivalent Na2Oe. cca 1,3 % 

hmotnosti) po dobu 9 měsíců ve Wilsonově mlžné komoře při 40 °C. Pokud jsou výsledky 

pozitivní, je toto kamenivo také považováno za vhodné pro stavbu vozovek. [8] 
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Pro hodnocení nových lokalit kameniva a posouzení jeho vhodnosti k zabudování slouží 

níže popsané dilatometrické metody. 

 

Jednou z nejčastěji používaných zkoušek ke stanovení reaktivity kameniva s cementem je 

zkouška ASTM C 227. Je to zkouška na základě vyrobených maltových trámečků 

z jemného nebo hrubého kameniva a cementu, kde je známá úroveň obsahu alkálií. 

Zkušební maltová tělesa jsou po ztvrdnutí odformována, je změřena jejich počáteční 

délka. Pak jsou vzorky uloženy do uzavřených schránek nad vodní hladinu, přičemž je 

navozena a udržována vlhkost 100 % RV. Vlivem vysoké vlhkosti nastane u některých 

typů kameniva maximální rozpínání (např. opálu) již během několika týdnů. Stejná 

úroveň vlhkosti nemusí být vhodná pro všechny typy kameniva, někdy nastává rozpínání 

i po 2 až 3 měsících (např. droby, což je pomalu reagující kamenivo. Schránky s trámečky 

jsou proto umístěny do prostředí s teplotou 38 °C, aby se proces ASR urychlil. Tělesa 

jsou pravidelně měřena a průměrná délková změna (ze souboru 4 trámečky) větší než 

0,05 % po 3 měsících, ale méně než 0,1 % po 6 měsících, není považována za rozpínání 

škodlivé ve smyslu ASTM C33. Tento test umožňuje přímé hodnocení spojení cementu a 

kameniva, které je velmi podobné s podmínkami v provozu konstrukcí. [17] 

Nevýhodou je, že zkoušíme maltová tělesa, které nenahradí beton, i když má tento 

stejné složky. Zkouška trvá déle- např. 6 měsíců, což je nevýhodné pro zhotovitele. Ten 

musí čekat, až zkouška vyjde a teprve pak rozhodnout o použití materiálu. Trvání 6 

měsíců je však pro některé výzkumníky stejně nedostatečná délka pro hodnocení 

vlastností některých typů kameniva. I když vykazuje zkouška i nedostatky, je považována 

za relativně přesné určení možnosti reakcí reaktivního křemičitého kameniva s alkáliemi. 

[17] 

 

Maltové trámečky jsou uloženy v roztoku NaOH, čím se vytvoří podmínky pro okamžitou 

dotaci sodíkových a hydroxylových iontů do hmoty trámečku a při teplotě 80 °C, aby se 

ASR urychlila. Srovnávací měření se provádí po 14 dnech. Pokud 16 dnů po výrobě těles 
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je průměrné rozpínání do 0,1 %, pak lze spojení cementu a kameniva považovat za 

nereaktivní. Jestliže je průměrná hodnota rozpínání v rozmezí od 0,1 % do 0,20 %, 

zkoušené kamenivo je pomalu reaktivní a že je nutno provést další zkoušky, kterými se 

reaktivnost upřesní. Při překročení hodnoty rozpínání 0,2 % se zkoušené kamenivo 

hodnotí jako reaktivní (způsobující vznik trhlin). Popsaná metoda je podle zkoušky ASTM 

C1260, vyvinuté ve smyslu zkoušky National Building Research Institute (NBRI) a 

Jihoafrické trámečkové zkoušky a zkoušky ASTM C227. Pokud používáme urychlené 

zkušební metody, je potřeba správně předpovědět reaktivní schopnosti kameniva ve 

více než 95 % případů. [17] 

 

Podle zkoušky ASTM C289 pro určení potenciálu ASR kameniva. Pro zkoušku použijeme 

rozdrcené kamenivo velikosti zrna mezi 150 µm až 300 µm. Kamenivo vložíme do 

horkého roztoku 1N NaOH (80±1°C) a ponecháme v roztoku po dobu 24 hod pro 

uvolnění oxidu křemičitého, který zreaguje s roztokem NaOH. Po 24 hod roztok 

filtrujeme a stanovíme obsah rozpuštěného oxidu křemičitého a snížení obsahu 

hydroxilových iontů v důsledku proběhlé reakce. Množství SiO2 a snížení alkality roztoku 

se pak zaznamenávají do grafu uvedeného v ASTM C289. Graf pak umožní rozdělit 

zkoumané kamenivo do třech kategorií: nezávadné, potenciálně reaktivní a škodlivé. [17] 

 

Zkouška je podobná jako zkouška rozpínání malty, ale s tím rozdílem, že se používají 

betonová tělesa (hranoly) a do čerstvé betonové směsi se vmíchají alkálie pro dosažení 

jejich požadované koncentrace v betonu. Zkoušky na hranolových tělesech jsou popsány 

v normě ASTM C1293 a v kanadské normě CSA A23.2-14A. 

Složení tělesa:  

Obsah cementu 420 ± 10 kg/m3; v/c od 0,042 do 0,45; hydroxid sodný se přidává do 

směsi v záměsové vodě tak, aby obsah alkálií činil 1,25 % Na2Oe (hodnota je vztažena k 

hmotnosti cementu). 

Po odformování jsou tělesa uložena v uzavřených schránkách s vrstvou vody na dně při 

teplotě 38°C. Zkouška na betonových hranolech simuluje podmínky v reálném použití, 
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proto je mnohem průkaznější. Lze ji použít k hodnocení hrubého i jemného kameniva. 

Při hodnocení hrubého kameniva používá se jako jemné frakce kamenivo nezávadné, při 

hodnocení jemného kameniva je to opačně. Je to zkouška, která se ale víc hodí pro 

zkoumání reakce hrubého kameniva reagujícího s alkáliemi velmi pomalu, čas trvání 

zkoušky je dlouhý, délková měření jsou prováděna nejmíň po dobu 1 roku. [17] 

 

Je to dilatometrická trámečková zkouška rozpínání cementové malty, která zahrnuje i 

petrografický výběr kameniva. Způsob zkoušení lze použít pro zjištění pomalu 

reagujících typů hornin (kvarcitů) a opírá se o zjištění, že když křemičité kamenivo 

obsahuje více než 20 % deformovaného křemence s úhlem zhášení větším než 15°, pak 

lze kamenivo potenciálně považovat za reaktivní a má být zkoušeno modifikovanou 

zkouškou rozpínání cementové malty. [17] 

 

Podle zkoušky ASTM C 227 se vyrobí pět potenciálně reaktivních hrubých zrn kameniva, 

které propadnou sítem 19 mm a zůstanou na sítě 12,5 mm a vloží se do každého 

trámečku z malty ještě před zatuhnutím. Po zatvrdnutí jsou maltové trámečky uloženy 

nad vodu v uzavřených kontejnerech a udržovány při teplotě 60˚C. Měření rozpínání se 

provádí pravidelně po dobu 1 roku. Kamenivo se považuje za potenciálně reaktivní, 

jestliže rozpínání je rovno nebo větší 0,025 % po 6 měsíční expozici, nebo 0,040 % po 

expozici 12 měsíců. [17] 

 

Pochází z roku 1978 a byla zavedena jako Nordtest Building Method 295. Řadí se 

k urychleným dilatometrickým zkouškám rozpínání maltových trámečků a byla určena 

k identifikaci jemného reaktivního dánského kameniva. Zkouška se provádí na 

semaltových trámečcích, které jsou kratší než požaduje ASTM C227. K výrobě trámečků 

se používá zkoušené kamenivo, přičemž poměr obsahu cementu k písku činní 1:3 a 

v/c=0,5. Tělesa jsou uložena ve vodě po dobu 4-5 týdnů. Poté jsou zkušební tělesa 
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ponořena do nasyceného roztoku NaCl o teplotě 50°C. Metoda je kratší co do času, však 

u nás se nepoužívá. [17] 

 

Postup zkoušky: Hladký povrch maltových vzorků je vystaven působení alkalického 

roztoku po dobu 3 dnů. Jestliže je kamenivo reaktivní, vytvoří se gel kolem reagujících 

částic, a tak lze určit procento reaktivních složek. Je to jednoduchá metoda k 

vyhodnocení reaktivní schopnosti kameniva, kterou ale není možnost nijak kvantitativně 

stanovit. Zkouška byla zavedena v Anglii. [17] 

 

Jedná se o urychlenou metodu pomocí maltových trámečků, která poskytuje výsledky 

během několika dnů. Maltové trámečky jsou vyrobeny v souladu s ASTM C227, ale 

uvažuje se s v/c=0,5 konstantní hodnoty. Množství alkálií v maltě je zvýšeno na 3,5 % 

přidáním NaOH do záměsové vody. Trámečky jsou uloženy dva dny při 100 % RV při 23 

°C před autoklávováním. Autoklávování (podle ASTM C151): doba 5 hod, teplota 130 °C, 

tlak 0,17 MPa. Zkouška nebyla standardizována, podobná metoda se používá 

v Japonsku. [17] 

 

Postup zkoušky byl sestaven na základě urychlené dilatometrické zkoušky kameniva 

používané v National Building Research Institute v Jihoafrické republice. Maltové 

trámečky jsou ponořeny do 1M roztoku NaOH při teplotě 80 °C ± 2 °C (doporučený 

objem roztoku působící na 1 trámeček by měl být 4 ± 0,5x větší, než je objem trámečku). 

Používá se portlandský cement CEM I s obsahem alkálií min. 1 % Na2Oe, jeho poměr ke 

kamenivu v maltě je 1:2,25, vodní součinitel je 0,47. Rozměry trámečků jsou 25x25x285 

mm. Změny délek se měří v intervalu po 24 hod do doby expozice 14 dnů. Popsaná 

zkouška je vhodná např. pro žulu, rulu, ryolit, andezit, tufy, křemence, fylity. Podle 

výsledků srovnávacích měření v rámci činnosti technické komise RILEM vyplývá, že 

pokud jsou dilatace zkušebních vzorků menší než 0,1 % po 14 dnech expozice, ukazují na 

přítomnost kameniva, které neexpanduje. Pokud je prodloužení větší než 0,30 %, 
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přítomnost expanzivních materiálů je potvrzena. V případě, že se výsledky pohybují 

v rozmezí hodnot od 0,10 do 0,20 % a nejsou známé údaje o vlastnostech kameniva 

v praxi, považujeme raději takové kamenivo za potenciálně reaktivní s alkáliemi. [17] 

 

 

Při použití této metody se měří dilatace betonových těles ze směsného kameniva, které 

jsou uloženy v teplém a vlhkém prostředí po dobu 12 měsíců. Tělesa jsou obalena ve 

vlhké bavlněné látce a uchovávána v PE pytlích ve zvláštním kontejneru.  Změny délek se 

měří ve stáří 2, 4, 13, 26 a 52 týdnů. K výrobě vzorků se používá portlandský cement CEM 

I 42,5 s obsahem alkálií 0,9 – 1,2 % Na2Oe a obsah se zvyšuje přidáním NaOH k záměsové 

vodě tak, aby činil 1,25 ± 0,05 % Na2Oe. Kamenivo se skládá z části jemného a hrubého 

kameniva, z jemného zkoušeného kameniva smíchaného s nereaktivním hrubým 

kamenivem a také z podílu hrubého zkoušeného kameniva spolu s nereaktivním 

jemným kamenivem. Rozměry trámců jsou 75 x 75 x 250 ± 50 mm. Pokud naměřené 

hodnoty rozpínání jsou menší než 0,05 %, jsou přítomny nereaktivní materiály, hodnoty 

rozpínání větší než 0,15 % ukazují na kamenivo reaktivní. [17] 

 

V plném znění: Réunion internationale des laboratoires d`essais et de recherches sur les 

matériaux et les constructions. V rámci jejíž činnosti byla v r. 1988 založena technická 

komise TC 106-AAR: Alkali-aggregate reaction, pro vypracování zkušebních postupů, pro 

stanovení reaktivity kameniva s alkáliemi v betonu. V prvním období činnosti komise TC 

106 byla sestavena doporučení pro hodnocení rizika reaktivnosti kameniva s alkáliemi. 

Doporučení jsou založena na těchto principech: 

1/ petrografické hodnocení (postup AAR-1), 

2/ urychlená dilatometrická zkouška rozpínání na maltových trámečcích (postup AAR-2), 

3/ urychlená dilatometrická zkouška rozpínání na betonových trámcích (postup AAR-3). 
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Obr. 9: Základní schéma hodnocení doporučení RILEM [17] 

 

Výše popsané metody se používají v zahraničí na prokázání reaktivnosti kameniva 

s alkáliemi a slouží k jeho vyloučení jako nevyhovujícího v důsledku budoucího možného 

vzniku ASR v betonu. Pro určení přítomnosti ASR v již hotových betonech se kromě 

známých zkoušek rhodaminové a uranylacetátové (používané i u nás) v zahraničí využívá 

i následující metoda:  
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Gel vznikající při alkalické reakci v betonu je obohacen K+ a Na+. Hexonitrokobaltitan 

sodný (Na3Co(NO2)6) reaguje s draslíkem v alkalicko-křemičitém gelu za vzniku žluté 

sraženiny hexonitrokobaltitanu sodno draselného (K2NaCo(NO2)6·6H2O. Tam, kde jsou 

přítomny alkalicko-křemičité gely, se na zkoumané ploše betonu objeví žluté až oranžové 

skvrny. Výsledný barevný odstín souvisí s obsahem prvků K, Na, Ca. Tím, jak přibývá Ca 

v gelu, žlutooranžová barva se mění v cihlově až fialově červenou. [17] 

 

 

Obr. 10: Snímky dvou vývrtů před a po aplikaci reagentů. Uprostřed reakce s 

hexanitrokobaltitanem sodným a vpravo reakce s Rhodaminem B. Dolní vývrt s vysokou 

pravděpodobností výskytu silikagelu. [17] 

 

Z celého počtu uvedených zkoušek vyplývají následující zásady: 

1/ Při hodnocení reaktivity se doporučuje začínat petrografickým testováním 

kameniva, kdy se určí typy a množství přítomných potenciálně reaktivních složek a 

kamenivo se roztřídí na kategorie.  

- I: nepravděpodobně reaktivní, 

- II: potenciálně reaktivní, 
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- III: pravděpodobně reaktivní 

Nový zdroj kameniva se doporučuje zatřídit do kat. II nebo III a pak je potřeba provést 

další zkoušky. Kamenivo, které je převážně křemičité nebo karbonátové a které 

potenciálně obsahuje reaktivní oxid křemičitý, se označuje jako II-S nebo III-S a lze je 

zkoušet pomocí dilatometrických zkoušek RILEM. Karbonátové kamenivo nebo směs 

kameniva obsahující potenciálně reaktivní druhy karbonátů, se označuje jako II-C nebo 

III-C a lze ho zkoušet speciálními postupy pro karbonátové kamenivo. [17] 

 

reaktivní složka  fyzikální forma  horniny, v kterých 

je obsažen 

výskyt  

opál  amorfní; velmi 

reaktivní  

křemičité (opálové 

vápence, rohovce, 

pazourky, břidlice)  

rozsáhlý  

 

křemičité sklo  

amorfní  vulkanická skla 

(ryolitové, 

andezitové, 

dacitové), tufy, 

syntetická skla  

oblasti 

vulkanického 

původu, říční 

kamenivo z 

vulkanické oblasti, 

obalové sklo  

cristobalit a  

tridymit  

krystalická  opálové horniny, 

pálená keramika  

mimořádný  

chalcedon  nedokonale 

krystalický křemen  

rohovce, 

pazourky, 

křemičité vápence 

a pískovce  

rozsáhlý  

Křemen  krystalický  vyvřelé a 

metamorfované 

horniny (např. 

rula, břidlice), 

písky, pískovce  

běžný, reaktivní 

jako 

mikrokrystalický  

Tab. 1: Některé reaktivní přírodní materiály [3] 
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Po provedení petrografického zkoumání kameniva následuje urychlená metoda 

rozpínání maltových trámečků na třech vzorcích každého kameniva. Pokud kamenivo 

projde touto zkouškou, další zkoušky se neprovádí. Pokud nevyhoví, vykoná se zkouška 

na betonových trámcích a kostkách. Projde-li kamenivo touto zkouškou, tak se žádné 

další měření neprovádí. Pokud kamenivo zkouškou neprojde, je klasifikováno jako 

reaktivní, nevhodné k zabudování. [3] 

 

Urychlené zkoušky rozpínání maltových 

trámečků 

při teplotě 80 °C a 70 °C 

↓  

Zkouška na betonových trámcích uložených při 

teplotě 40 °C ve vlhké komoře nebo zkouška 

na betonových trámcích uložených při teplotě 

60 °C nad vodou 

↓  

Klasifikováno jako E III-S (reaktivní)  Klasifikováno jako E I-S (nereaktivní) 

[3] 

 

Tab. 2: Zatřídění kameniva podle rizikovosti dle obsahu Na2Oe v ČR je ve smyslu dle TP 

137  

     

Rizikovost kameniva                   

(viz tab. 2) 

Nízká Střední Vysoká 

Obsah Na2Oe na 1 m3 betonu 

Vhodnost       

do 

prostředí 

E1   bez omezení bez omezení 

E2 
max. 4,5 kg / m3      

2) 

max. 3,5 kg / m3      
1) 

max. 2,5 kg / m3      
1) 

E3 
max. 3,5 kg / m3      

1) 

max. 2,5 kg / m3      
1) 

nelze použít 
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Vysvětlivky: 

1) Podmínka vhodnosti do betonu: Obsah alkálií v cementu maximálně 0,8 % hmotnosti, 

avšak max. 2,5 nebo 3,5 kg Na2Oe na 1 m3 betonu.  Výpočet ekvivalentu alkálií  

Na2Oe = Na2O + 0,658 K2O. 

2) Podmínka vhodnosti do betonu: Obsah alkálií v cementu maximálně 1,0 % hmotnosti, 

avšak max. 4,5 kg Na2Oe na 1 m3 betonu.  Výpočet ekvivalentu alkálií  

Na2Oe. = Na2O + 0,658 K20 

 

 

Tab. 3: Podle výše uvedené tabulky se používají ke zjištění rizikovosti následující 

zkušební metody: 

Zkušební metoda Jednotky 

Rizikovost přírodního kameniva                           

 (zkouškou zjištěné hodnoty) 

Nízká Střední Vysoká 

Dilatometrická dle ASTM C-

1260-14 (upravená podle 

přílohy č. 1 těchto TP) 

% délky 
< 

0,100 

0,100 - 

0,200 
> 0,200   1) 

Dilatometrická dle ČSN 72 1179       

(upravená podle přílohy č. 2 

těchto TP)  (hodnoty se vztahují 

k odečtu po 6 měsících) 

% délky 
< 

0,070 

0,070 - 

0,100 
> 0,100  2)  

Dilatometrická dle ČSN 72 1160 

(uhličitanové kamenivo) 
% délky < 0,50 > 0,50  3) 

Petrografický rozbor kameniva                

ČSN 72 1153 
- 

Podrobný petrografický popis všech               

 odebraných vzorků 

         

Vysvětlivky:         

1) Při překročení parametru dle ASTM nad 0,30 % délky je výsledek bez ohledu na výsledky 

ostatních metod "rizikovost extrémní", a tedy se nedoporučuje kamenivo použít 

2) Dilatometrická trámečková zkouška podle ČSN 72 1179 s použitím portlandského cementu 

CEM I 42,5 s dodatkem doplnění alkálií v záměsové vodě na 1,25 % Na2Oe. 

3) Při rozpuštění nebo rozpadu mikrotrámečku při dilatometrické zkoušce uhličitanového 

kameniva podle ČSN 721160 je výsledek považován za nevyhovující za nevyhovující. 

[16] 

 

Ke zkoušce menších frakcí kameniva se použijí tři betonové trámce o rozměrů 100 × 100 

× 50 mm a jedné kostky o hraně 300 mm. Zkušební tělesa se uloží do mlžné komory při 

teplotě 40 °C a relativní vlhkosti 100 % po dobu 9 měsíců. Aby bylo kamenivo 

klasifikované jako nereaktivní, nesmí prodloužení trámců přesáhnout hodnotu 0,6 
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mm/m a maximální šířka trhliny musí být menší jako 0,2 mm.  Provádění zkoušky je 

nevýhodné z časového hlediska. 

 

 

Ke zkoušce je použita frakce 2/16 mm nebo 2/22 mm. Připraví se tři trámce o rozměrech 

75 × 75 × 280 mm. Po vytvrdnutí a odformování jsou trámce uloženy při 60 °C nad 

vodou v utěsněném kontejneru. Prodloužení se měří při 20 °C. Měření se provádí po 0, 

4, 8, 12, 16 a 20 týdnech od přípravy vzorků. Hraniční hodnota prodloužení po dvanácti 

týdnech je stanovena na 0,3 mm/m.  

 

Pro použití metody je nutno zrna kamene podrtit. V betonu budou zrna nedrcená, takže 

výsledky zkoušek jsou jiné, však pro orientaci postačující.  

V Německu se používá DAfStb a LMPA urychlená metoda rozpínání maltových trámečků.  

Jedná se o urychlenou metodu stanovení reaktivnosti kameniva. Maltové trámce o 

rozměrech 40 × 40 × 160 mm jsou ponořené do roztoku hydroxidu sodného a jsou 

uloženy při teplotě 80 °C. Při zkoušce se pozoruje délková změna. Porovnávací měření 

se provádí po 14 dnech. Podle prodloužení se určí, zda je kamenivo reaktivní či nikoli. 

Hraniční hodnota prodloužení je 1 mm/m. Kamenivo se drtí na jednotlivé frakce (4 mm, 

1 mm, 0,5 mm, 250 μm, 125 μm), w=0,47, Na2Oe = 1,3 plus minus 0,1 %.  

 
 

Sleduje se při ní rovněž délková změna maltových trámečků, které mají rozměry 40 × 40 

× 160 mm. Záměsová voda tvoří jedno molární roztok hydroxidu sodného. Trámečky 

jsou uloženy při teplotě 70 °C a nachází se nad hladinou vodní lázně. Délková změna se 

sleduje po 21 dnech, hraniční hodnota prodloužení trámečků se uvažuje 2 mm/m.  

Kamenivo se drtí na jednotlivé frakce (4 mm, 1 mm, 0,5 mm, 250 μm, 125 μm), w=0,50 

(nahrazeno 1 mol NaOH), Na2Oe = 0,8 %.  
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Kamenivo 

frakce 8/16 

Expanze (mm/m) 

 1 den 7 dní 14 dní 21 dní 28 dní 

D L D L D L D L D L 

Droba 0,165 0,610 1,549 3,426 2,322 4,817 2,451 5,114 3,425 5,291 

Pískovec 

tmelený 

opálem 

0,175 0,582 0,763 1,146 1,599 1,916 1,738 2,233 3,128 2,429 

Štěrk              

s rohovcem 
0,211 0,537 0,711 1,040 1,554 1,748 1,695 2,203 3,065 2,223 

Granit 0,130 0,587 0,341 0,878 0,559 1,088 0,596 1,417 0,921 1,615 

Granodiorit 0,096 0,598 0,522 1,296 0,990 1,805 1,068 2,252 1,904 2,471 

Tab. 4: Výsledky zkoušek podle metody LMPA (L) a DAfStb (D) [3] 

 

Dilatometrická dle ASTM C-1260-14 4 roky 2 roky 1 rok 

Dilatometrická dle ČSD 72 1179 4 roky 2 roky 1 rok 

Dilatometrická dle ČSD 72 1160      

(uhličitanové kamenivo) 
4 roky 1 rok 

Petrografický rozbor těžené horniny 4 roky 2 roky 1 rok 

Tab. 5: Intervaly provádění zkoušek kameniva dle TP 137  

 

Vysvětlivky: 

1) Nové lokality, kde se dosud neprováděly zkoušky podle TP 137 pro prokázání rizikovosti 

kameniva, se vyžadují minimálně 3 po sobě provedené zkoušky po dvou letech 

Pak je možno provádět zkoušky 

v intervalu uvedeném v tabulce č. 4.    

2) Těžby štěrkopísků z vody plovoucím zařízením s rozlohou nad 4 ha a/nebo hrubou těžbou 

přes 700 tisíc m3 ročně je interval odběru vzorků jeden rok. 
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Cílem praktické části bylo ověřit vliv složení betonu na kvalitu CB krytu a posoudit vliv 

ASR na životnost betonů v CB krytu. Vzhledem k tomu, že v době od konce r. 2015 do r. 

2017 probíhaly stavební práce na D1, úsek 18, Měřín - Velké Meziříčí (km 134,00 - 141,00) 

a posléze i na D1, úsek, 20 Velké Meziříčí- Lhotka (km 146,00 - 153,00), kde stavební 

práce pokračují, se moje úsilí zaměřilo na vyhodnocování některých dosažených 

výsledků kvality zabudovaných materiálů na těchto úsecích.  

 

Na obou úsecích byla při pokládce použita dvouvrstvá technologie dvou za sebou 

jedoucích finišerů, které pokládají vrchní beton do čerstvě zhutněné vrstvy spodního 

betonu. Soustavu tedy tvoří dva za sebou jedoucí finišery, které obsáhnou celou 

projektovanou šířku vozovky. [18] 

Postup práce finišerů: Přední finišer rozhrnuje a hutní spodní vrstvu betonu 

s kamenivem o max. zrnu 32 mm a ukládá do míst budoucích příčných spár kluzné trny. 

Do podélných spár se vkládají kotvy. Následně je na čerstvý spodní beton položena 

finální směs horního betonu s kamenivem o max. zrnu 8 mm. Na tomto finišeru je 

instalován podélný hladič, který povrch betonu uhladí a tím eliminuje drobné nerovnosti 

povrchu. Následně dochází k ošetření povrchu betonu a obnažení kameniva vymetením. 

Obnažení kameniva se provádí za sucha vymetením povrchové vrstvy malty ocelovými 

rotačními kartáči. Celková tloušťka cementobetonového krytu na modernizované dálnici 

D1 je 27 cm, z toho horní vrstva činí nejméně 5 cm. Popsaná technologie dvouvrstvého 

betonového krytu s podélnou a příčnou výztuží je používána na stavbě „Modernizace 

D1“ na všech úsecích dálnice. [18] 

Výhody pokládky CB krytu ve dvou vrstvách jsou popsány v úvodu práce v kapitole 2 

Historie betonových vozovek u nás. 

Jak bylo zmíněno výše, do příčných a podélných spár se ukládají trny a kotvy, jsou 

z betonářské oceli a musí vyhovovat ČSN 420139. Kluzné trny jsou z hladké oceli o 
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průměru 25 mm dlouhé 500 mm a jsou opatřeny plastovým povlakem, který zabraňuje 

korozi a umožňuje prokluz trnu v betonu. Konce trnů nesmí vykazovat deformace, musí 

být obroušeny. Pro podélné spáry se používají tyče o průměru 20 mm a délce 800 mm, 

jsou ve střední části opatřeny plastovým povlakem a jsou z hřebínkové oceli. [19] [20] 

[21] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Řez CB krytem s vyznačení spár, trnů a kotev 

 

Konstrukční vrstvy vozovky:  

Kryt vozovky z CB I, tl. 270 mm, realizováno dle ČSN 736123, prováděný jako dvouvrstvý, 

povrchová úprava vymývaný beton 

Stabilizace cementem SC 0/32 C8/10, tl. 120 mm, realizováno dle ČSN 736124-1 

Recyklace stabilizace RS 0/32 C 3/4 (na místě), tl. 120 mm, dle TP 208 

RS vyrovnávací vrstva RS 0/32 C 3/4(proměnná tl.), dle TP 208 (jen v případě potřeby navýšení 

stávající SC) 

Stávající zbylá konstrukce vozovky (proměnná tl.), celkem min. 760 mm 

Jak bylo uvedeno výše, pokládka CBK se prováděla na úseku 18 a 20 ve dvou vrstvách: 

Spodní vrstva (max. zrno 32 mm) a horní vrstva betonu (max. zrno 8 mm). 
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Na úseku D1-18 byla spodní vrstva betonu tvořena z kameniva následujících frakcí: 

 

Frakce Lokalita 

                                DTK 0/4 Tasovice 

HDK 4/8 Polnička 

HDK 8/16 Polnička 

HDK 16/32 Polnička 

Tab. 6: Kamenivo spodní vrstvy 

Použit byl cement z cementárny Mokrá, silniční cement CEMI/42,5 R s přísadami 

(provzdušňovacími a plastifikačními); který byl zkoušen podle ČSN EN 196-1-7. 

Záměsová voda byla použita pitná z vodovodního řadu. 

 

Každá frakce kameniva byla zkoušena na zrnitost, vlhkost, jemné a odplavitelné částice, 

objemovou hmotnost.  

Jednotlivé lokality výskytu používaného kameniva jsou popsány v přílohách v závěru 

diplomové práce. 

 

 

Bylo provedeno tak, aby výsledky ztvrdlého betonu splňovaly požadavky ČSN EN 13877-

1 tabulky NA 5 na vlastnosti betonu cementobetonového krytu CB I. Byly požadovány 

následující vlastnosti čerstvého betonu: 

• Třída pevnosti v tlaku dle ČSN EN 206: C 30/37 - hodnota pevnosti v tlaku zvýšená 

o 15 %, tj. 42,55 MPa 

• Stupeň vlivu prostředí dle ČSN EN 206: XF4 

• Třída pevnosti v tahu za ohybu dle ČSN EN 12390-5: F 4,5 hodnota pevnosti 

v tahu ohybem zvýšená o 15 %, t. j, 5,18 MPa 

• Odolnost povrchu betonu CB krytu proti účinkům vody a CHRL - metoda A  
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• Max. součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů podle ČSN EN 480-11 -  

0,24 

• Vodní součinitel v/c- 0,45 

• Konzistence Abrams - 10-50 mm 

 

Složení betonové směsi pro CBK z výše uvedeného kameniva Tasovice a Polnička se 

provádělo podle požadavků ČSN EN 13877-1 na určité množství pojiva (cementu) 

v kg/m3.  

Záměs byla provedena ve variantách s různým obsahem vzduchu, 4,5 – 7 %, nestejným 

zastoupením frakcí kameniva, z čeho pak vychází jiná objemová hmotnost (2400 – 2330 

kg/m3). Snížení nebo zvýšení vodního součinitele se uplatní v případě reálné záměsi na 

stavbě, když nebude dosaženo požadované konzistence ČB poklesem kužele. 

Požadované pevnostní charakteristiky CB se nesmí změnit. 

Označení XF4 reprezentuje vliv prostředí značně nasyceno vodou s rozmrazovacími 

prostředky nebo mořskou vodu, charakterizuje povrchy vystavené rozmrazovacím 

prostředkům; betonové povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky 

a mrazu; omývaná část staveb v moři vystavená mrazu, lapoly a nádrže u komunikací, 

betonová svodidla. [22] 

Výsledná křivka zrnitosti obsahuje % zastoupení jednotlivých frakcí kameniva a musí 

vyhovovat TKP 18 a ČSN 736123-1. 

 

 

 Stáří betonu 

7dnů 28 dnů 

Pevnost v tlaku zkušebních těles  

ČB 

Konzistence (mm) 

Objemová hmotnost ČB (kg.m3) 

Obsah vzduchu v ČB (%) 

Ztvrdlý beton 

Krychelná pevnost (N.mm-2) 

 

 

40 

2280 

7 

 

34,7 

 

 

40 

2280 

7 

 

44,6 
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Objemová hmotnost (kg.m-3) 

Pevnost betonu v tahu ohybem 

ČB 

Konzist. poklesem kužele (mm) 

Objemová hmotnost (kg .m-3) 

Obsah vzduchu (%) 

Ztvrdlý beton 

Pevnost v tahu za ohybu(N.mm-2) 

Pevnost v tl. na zlomcích(N.mm-2) 

Objemová hmotnost ZB (kg.m-3) 

2340 

 

 

40 

2270 

7,3 

 

4,6 

36,9 

2350 

2360 

 

 

40 

2280 

6,7 

 

5,6 

43,2 

2360 

Tab. 7: Dosažené mechanické vlastnosti betonu, spodní vrstva 

 

 Metoda „A“- max. odpad (g.m-2) 

vzorek 100 cyklů (kontrolní zkoušky) 150 cyklů (průkazní zkouška) 

1 

2 

3 

27 

49 

36 

71 

80 

71 

Obsah vzduchu v ČB (%) 5,0 5,0 

Tab. 8: Metoda “A“: průkazní a kontrolní zkoušky 
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Grafy průkazních zkoušek odolnosti proti CHRL po 7 dnech zrání betonu metoda „A“:  
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Grafy kontrolních zkoušek odolnosti proti CHRL po 7 dnech zrání betonu metoda „A“: 

 

 

 



 

52 

 

 

 Metoda „C“- max.odpad (g.m-2) 

vzorek 75 cyklů (kontrolní zkoušky) 115 cyklů (průkazní zkouška) 

1 

2 

3 

23 

34 

17 

34 

51 

28 

Obsah vzduchu v ČB (%) 5,0 5,0 

Tab. 9: Metoda „C“: průkazní a kontrolní zkoušky 

 

 

Obr. 12: Vzorek č. 3 po 75 cyklech 
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Obr. 13: Vzorek č. 3 po 75 cyklech 

 

  

(Příloha č.1 TKP 137- změna č.1, Příloha č.2 TKP 137 – změna č.1)  

Kamenivo Tasovice bylo zkoušeno na trámcích dlouhých 250 mm. Vyzkoušeny byly 3 

trámce. Na začátku zkoušky je potřeba znát údaje o používaném cementu, obsah NaO2 v 

%; K2O v % a vodní součinitel v/c. 

 

CEM I 42,5R Mokrá, obsah Na2O v CEM. % 0,13; K2O - 0,78; Na2Oek - 0,64; v/c - 0,5 

CEM I je Portlandský cement síranovzdorný (se záměrně upraveným chemickým 

složením) s obsahem C3A max. 3,5 % hmotnosti cementu. Cement má limitovaný obsah 

C3A, limitovaný měrný povrch, omezené smršťování betonu a příznivý náběh 

hydratačního tepla. 
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Vzorek Trámeček 

P
rů

m
ě

rn
é

 

p
ro

d
lo

u
že

n
í 

Označení T1 T2 T3 

Počáteční délka (mm) 250 250 250 

Měřen

í 

Datu

m 

Lab.  

tepl

. 

Vlhk

.  

vzd. 

Odečet 

mikrometr

u 

Prodloužení 

Odečet 

mikrometr

u 

Prodloužení 

Odečet 

mikrometr

u 

Prodloužení 

n       L1 ΔL1 ΔL1% L2 ΔL2 ΔL2% L3 ΔL3 

ΔL3 

% ΔL% 

den dne oC % µ m  µ m  % délky µ m µ m 

% 

délk

y µ m  µ m 

% 

délky 

% 

délky 

0   21 53 1,171 0 0,000 -1,012 0 0,00 -0,740 0 0,000 0,000 

2   
21 

53 1,172 0,03 0,014 
-0,937 

0,03 0,01 
-0,692 

0,04 0,019 0,016 

4   
21 

53 1,218 0,08 0,032 
0,931 

0,06 0,03 
-0,650 

0,09 0,036 0,034 

6   
21 

52 1,253 0,11 0,045 
-0,893 

0,11 0,04 
-0,611 

0,12 0,052 0,049 

8   
21 

52 1,286 0,14 0,060 
-0,862 

0,15 0,06 
-0,583 

0,15 0,063 0,061 

10   
21 

52 1,321 0,18 0,074 
-0,829 

0,18 0,07 
-0,549 

0,19 0,070 0,074 

12   
21 

52 1,364 0,22 0,091 
-0,786 

0,22 0,09 
-0,511 

0,22 0,092 0,091 

14   21 53 1,398 0,26 0,104 
-0,751 

0,26 0,10 
-0,476 

0.26 0,106 0,105 

Tab.10: Výsledky dilatometrických zkoušek, kamenivo Tasovice 

 

Vyhodnocení:  

Průměrné prodloužení trámečků v % délky po 8 měřeních je 0,105.  

Dále bylo měřeno prodloužení trámečků kameniva Tasovice po 3 a 6 měsících.  

Po 3 měsících bylo naměřeno průměrné prodloužení v % délky 0,030 a po 6 měsících 

0,070. Nejistota měření byla zanedbatelná. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky měření dilatometrické rozpínavosti 

cementové malty s kamenivem Polnička po 16 dnech, 3 a 6 měsících. 

 

Vzorek Trámeček 

P
rů

m
ě

rn
é

 

p
ro

d
lo

u
že

n
í 

Označení T1 T2 T3 

Počáteční délka (mm) 250 250 250 

Měření Datum 
Lab.  

tepl. 

Vlhk.  

vzd. 

Odečet 

mikrometru 
Prodloužení 

Odečet 

mikrometru 
Prodloužení 

Odečet 

mikrometru 
Prodloužení 
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n       L1 ΔL1 ΔL1% L2 ΔL2 ΔL2% L3 ΔL3 ΔL3 % ΔL% 

den dne oC % µ m 

µ 

m 

% 

délky µ m 

µ 

m 

% 

délky µ m 

µ 

m 

% 

délky 

% 

délky 

0   20 50 290 0 0,000 713 0 0,000 382 0 0,000 0,000 

2   20 50 299 9 0,004 722 9 0,004 389 7 0,003 0,003 

4   20 50 308 18 0,007 730 17 0,007 397 15 0,006 0,007 

6   21 55 327 37 0,015 751 38 0,015 418 36 0,014 0,015 

8   21 55 350 60 0,024 773 60 0,024 440 58 0,023 0,024 

10   21 55 371 81 0,032 793 80 0,032 458 76 0,030 0,032 

12   21 55 382 92 0,037 804 91 0,036 471 89 0,036 0,036 

14   21 55 407 117 0,047 828 115 0,046 495 113 0,045 0,046 

Tab. 11: Výsledky dilatometrických zkoušek, kamenivo Polnička 

 
Průměrné prodloužení trámečků po 3 měsících s výsledkem v % délky bylo 0,014. 

Průměrné prodloužení trámečků po 6 měsících v % délky bylo 0,015.  

Závěr: Posuzované kamenivo vyhovuje TP 137 kap 7 tab. č 2 

 

CB kryt v horní vrstvě na úseku 18 byl tvořen z kameniva následující frakce: 

Frakce Lokalita 

                                DTK 0/2 Tovačov 

HDK 4/8 Nemojov 

Tab.12: Kamenivo horní vrstvy, úsek 18 

Použit byl cement z cementárny Mokrá – silniční cement tř.CEM I/42,5 R s přísadami 

provzdušňovací a plastifikační. Záměsová voda: pitná z vodovodního řadu. 

  

Složení čerstvého betonu bylo provedeno tak, aby výsledky ztvrdlého betonu splňovaly 

požadavky ČSN EN 13877-1 tabulky NA 5 na vlastnosti betonu cementobetonového 

krytu CB I. Požadavky na složení jsou stejné jako na spodní beton. 
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Receptury pro horní vrstvu betonu byly navrženy s obsahem vzduchu od 4,4 % do 7 %, 

obsah pojiva se pohyboval cca 400 kg/m3, poměr drobného kameniva k hrubému byl 

v rozmezí 1:3, podle vstupných materiálu se měnila i objemová hmotnost záměsi.  

Změna vodního součinitele (snížení či zvýšení) se uplatní v případě reálné záměsi na 

stavbě, když nebude dosaženo požadované konzistence ČB poklesem kužele. 

Požadované pevnostní charakteristiky CB se nezmění. 

 

 

 Stáří betonu 

7dnů 28 dnů 

Pevnost v tlaku zkušebních těles  

ČB 

Konzistence (mm) 

Objemová hmotnost ČB (kg.m-3) 

Obj. hmotnost ČB po 2 hod 

Obsah vzduchu v ČB (%) 

Obsah vzduchu po 2 hod 

Ztvrdlý beton 

Krychelná pevnost (N.mm-2) 

Objemová hmotnost (kg.m-3) 

Pevnost betonu v tahu ohybem 

ČB 

Konzist. poklesem kužele (mm) 

Objemová hmotnost (kg .m-3) 

Obsah vzduchu (%) 

Ztvrdlý beton 

Pevnost v tahu za ohybu (N.mm-2) 

Pevnost v tl. na zlomcích (N.mm-2) 

Objemová hmotnost ZB(kg.m-3) 

 

 

40 

2260 

2290 

7 

5,8 

 

42,1 

2320 

 

 

40 

2260 

7,0 

 

4,3 

36,9 

2310 

 

 

40 

2260 

2290 

7 

5,8 

 

51,5 

2350 

 

 

40 

2270 

6,5 

 

6,1 

44,1 

2360 

Tab. 13: Dosažené mechanické vlastnosti betonu, horní vrstva 
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 Metoda „C“- max.odpad (g.m-2) 

vzorek 75 cyklů (kontrolní zkoušky) 115 cyklů (průkazní zkouška) 

1 

2 

3 

73 

73 

57 

164 

130 

107 

Obsah vzduchu v ČB (%) 6,0 6,0 

Tab. 14: Metoda “C“: průkazní a kontrolní zkoušky, po 7 dnech 

 

 
 Metoda „C“- max. odpad (g.m-2) 

vzorek 75 cyklů (kontrolní zkoušky) 115 cyklů (průkazní zkouška) 

1 

2 

3 

51 

85 

74 

102 

187 

153 

Obsah vzduchu v ČB (%) 5,8 5,8 

Tab. 15: Metoda “C“: průkazní a kontrolní zkoušky, po 28 dnech 

 

 
 Metoda „A“- max. odpad (g.m-2) 

vzorek 100 cyklů (kontrolní zkoušky) 150 cyklů (průkazní zkouška) 

1 

2 

3 

147 

120 

133 

404 

431 

420 

Obsah vzduchu v ČB (%) 6,0 6,0 

Tab. 16: Metoda “A“: průkazní a kontrolní zkoušky, po 7 dnech 
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 Metoda „A“- max. odpad (g.m-2) 

vzorek 100 cyklů (kontrolní zkoušky) 150 cyklů (průkazní zkouška) 

1 

2 

3 

58 

98 

80 

129 

284 

178 

Obsah vzduchu v ČB (%) 5,8 5,8 

Tab. 17: Metoda “A“: průkazní a kontrolní zkoušky, po 28 dnech 

 

 
Obr.14: Vzorek č. 2 po 28 dnech, 100 cyklů, max. odpad 98 g 
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Stanovení alkalické rozpínavosti kameniva dilatometrickou zkouškou podle Přílohy č. 1 

TP 137- změna 1 a přílohy č.2 TP 137 změna č.1, je vyhodnoceno následovně: 

 

Údaje o použitém cementu: CEM I 42,5R Mokrá, obsah Na2O v cem. % 0,13; K2O 0,78,  

NA2Oe. 0,64, v/c 0,5 

 
Kamenivo Průměrné výsledky rozpínavosti cementové malty - dilatometrická zkouška 

  Po 16 dnech po 3 měsících po 6 měsících 

DTK 0/2 Tovačov 0,148 0,030 0,072 

HDK 4/8 

Nemojov 

0,054 0,011 0,023 

Tab. 18: Výsledky rozpínavosti cementové malty 

 

Makrotextura je odchylka reálného povrchu vozovky od ideálně rovného povrchu, je to 

vlastně souhrn prohlubní, nerovností, na povrchu krytu. Charakteristické rozměry jsou 

od 0,5 mm až 50 mm. 

Měření bylo provedeno podle ČSN EN 13036-1 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních 

komunikací a letištních ploch: Zkušební metody - Část 1 Měření hloubky makrotextury 

povrchu vozovky odměrnou metodou. 

Zkouška byla provedena pomocí frakce 0,180 - 0,250 mm o objemu 25 000 mm3. 

Evropská norma popisuje metodu pro stanovení průměrné hloubky makrotextury 

povrchu vozovky pomocí rozprostření známého objemu materiálu na povrch a 

následného měření celkové vyplněné plochy.  

Průměrná hloubka makrotextury v mm činila 0,81 mm. 
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Obr. 15: Měření hloubky makrotextury 

 

Podle normy ČSN 736123-1 tabulka 4 bylo měření nerovnosti prováděno planografem 

délky 4 m. Povolená tolerance podélných nerovností je 4 mm. 

 

Adheze je vlastnost pneumatiky (pryže), která způsobuje její přilnavost k jiným 

materiálům tím, že dochází k dočasnému molekulovému spojení mezi dvěma povrchy. 

Reprezentuje tedy míru interakce pneumatiky a vozovky. Při smýkání jednoho tělesa po 

druhém vniká mezi nimi síla, která má směr opačný, než je směr pohybu tělesa. Při 

působení síly na těleso ve snaze jej uvézt do pohybu, dosahuje síla bránící pohybu 

velikosti síly, kterou je na těleso působeno. Tato síla se nazývá statická třecí síla a je 

vyjádřena součinitelem bočního nebo podélného tření. Obě popsané vlastnosti jsou 
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důležité pro bezpečnost silničního provozu a jsou závislé na povětrnostních 

podmínkách. [26] 

Na adhezi má vliv makrotextura i mikrotextura povrchu vozovky. Mikrotextura povrchu 

určuje velikost hodnot součinitele adheze a makrotextura určuje velikost poklesu 

součinitele adheze při zvyšující se rychlosti. Proto povrch vozovky bez mikrotextury je 

kluzký za mokra, i kdyby měl výraznou makrotexturu. [27] 

 

 

Povrch vozovky µ 

 

beton 

suchý 0,8 - 1,0 

mokrý 0,5 - 0,8 

 

asfalt 

suchý 0,6 - 0,9 

mokrý 0,3 - 0,8 

 

náledí 

0 °C 0,05 - 0,10 

-10 °C 0,08 - 0,15 

-20 °C 0,15 - 0,20 

Tab. 19: Součinitel adheze [26] 

 

 

  

Frakce Lokalita 

DTK 0/4 Tasovice 

HDK 4/8 Ořechov 

HDK 8/16 Ořechov 

HDK 16/32 Ořechov 

Tab. 20: Kamenivo spodní vrstvy, D1, úsek 20 
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 Frakce Lokalita 

DTK 0/4 Tasovice 

HDK 4/8 Ořechov 

Tab. 21: Kamenivo horní vrstvy, D1, úsek 20 

 

Použit byl cement z cementárny Mokrá – silniční cement tř. CEMI/42,5 R s přísadami 

provzdušňovací a plastifikační. 

Záměsová voda: pitná z vodovodního řadu 

  

  Stáří betonu 

7dnů 28 dnů 

Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČB 

Konzistence (mm) 

Objemová hmotnost ČB (kg.m3) 

Obsah vzduchu v ČB (%) 

Ztvrdlý beton 

Krychelná pevnost (N.mm-2) 

Objemová hmotnost (kg.m-3) 

Pevnost betonu v tahu ohybem 

ČB 

Konzist. poklesem kužele (mm) 

Objemová hmotnost (kg .m-3) 

Obsah vzduchu (%) 

Ztvrdlý beton 

Pevn. v tahu za ohybu (N.mm-2) 

Pevn. v tl. na zlomcích (N.mm-2) 

Objemová hmotnost ZB (kg.m-3) 

  

  

35 

2310 

6 

  

35,7 

2330 

  

  

35 

2260 

6,5 

  

4,3 

35,7 

2340 

  

  

35 

2310 

7 

  

45,2 

2340 

  

  

35 

2270 

6,7 

  

5,4 

42,3 

2350 

Tab. 22: mechanické vlastnosti betonu, D1, úsek 20, spodní vrstva 
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vzorek 100 cyklů (kontrolní zkoušky) 

1 

2 

3 

152 

95 

127 

Obsah vzduchu v ČB (%) 6,0 

Tab. 23: Max. odpad po 7 dnech zrání betonu, metoda „A“ 

 

 

 
  
   
 Metoda „A“ po 28 dnech zrání betonu- max.odpad (g.m-2) 

  

vzorek 100 cyklů (kontrolní zkoušky) 

1 

2 

3 

132 

320 

158 

Obsah vzduchu v ČB (%) 6,0 

 
Tab. 24: Max. odpad po 28 dnech zrání betonu, metoda „A“ 
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Obr.16: vzorek č.2 po 28 dnech, metoda A 

 

 

  Stáří betonu 

7dnů 28 dnů 

Pevnost v tlaku zkušebních těles 

ČB 

Konzistence (mm) 

  

  

35 

  

  

35 
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Objemová hmotnost ČB (kg.m3) 

Obj. hmotnost ČB po 2 hod 

Obsah vzduchu v ČB  (%) 

Ztvrdlý beton 

Krychelná pevnost (N.mm-2) 

Objemová hmotnost (kg.m-3) 

Pevnost betonu v tahu ohybem 

ČB 

Konzist. poklesem kužele (mm) 

Objemová hmotnost (kg .m-3) 

Obsah vzduchu (%) 

Ztvrdlý beton 

Pevn. v tahu za ohybu (N.mm-2) 

Pevnost v tl. na zlomcích(N.mm-2) 

Objemová hmotnost ZB(kg.m-3) 

2265 

2280 

6 

  

42,3 

2320 

  

  

35 

2250 

6,0 

  

4,5 

35,9 

2290 

2265 

2280 

6 

  

51,4 

2350 

  

  

35 

2270 

6,5 

  

5,2 

43,9 

2320 

Tab. 25: Mechanické vlastnosti betonu, D1, horní vrstva, úsek 20 

 

vzorek 75 cyklů (kontrolní zkoušky) 

1 

2 

3 

85 

89 

49 

Obsah vzduchu v ČB (%) 6,0 

Tab. 26: Max. odpad po 75 cyklech po 7 dnech zrání, metoda „C“ 
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Při realizaci D11 v roce 1998 byla částečně použita technologie pokládky na asfaltovou 

mezivrstvu a podkladní vrstvu z cementové stabilizace. V úseku km 35,300 - 40,230 D11 

se v minulých letech vyskytly velké poruchy povrchu vedoucí k rozpadu CB krytu. V 

posuzovaných vývrtech se vyskytovaly větší dutiny, což předpokládalo nekvalitně 

zhutněný beton. Odolnost vůči působení NaCl byl zkoušen na 40 vývrtech, přičemž 

nevyhověl pouze jeden vývrt (bylo zkoušeno podle ČSN 731326 metodou B). Celá plocha 

pomalého a větší část plochy rychlého jízdního pruhu byla porušena trhlinami, však 

korozi povrchu vozovky (která by nasvědčovala na nedostatečnou odolnost vůči CHRL), 

plocha nevykazovala. Dále byly provedeny zkoušky na pevnost betonu v příčném tahu, 

což neposkytlo průkaz o pevnosti betonu v konstrukci. Lze říci, že z kontroly přejímacích 

zkoušek betonu nebylo možné usuzovat na příčiny poruch CB krytu. Další zkoušky byly 

prováděny na cementové stabilizaci (pevnosti v tlaku spodní a horní vrstvy, tloušťka CS, 

objemová hmotnost CS), kde se rovněž prokázalo, že tato vrstva nemůže být příčinou 

poruch krytu. Zkoušky na asfaltové mezivrstvě prokázaly, že tato vrstva je nefunkční a 

pravděpodobně se podílí na tvorbě schůdků. Průměrná tl. AB vrstvy činila pouze 28 mm. 

Hodnoty stability nevyhověly u všech zkoušených 14 vzorků, dále nevyhověly výsledky 
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přetvoření a mezerovitosti. Stopy gelu se objevili u zrn drceného kameniva zejména 

z lokality Zbraslav, což bylo potvrzeno i kolorometrickými metodami. Ve vulkanických 

horninách byly zjištěny úlomky, které představují rekrystalované vulkanické sklo jako 

jednoho ze zdrojů křemičito-alkalických reakcí. Ve výplni trhli v kamenivu i betonu bylo 

nalezeno několik typů výplně, kromě ettringitu byly zastoupeny i silikagely. V kamenivu 

z lokality Zbraslav byla analyzována křemenná fáze, ze které došlo k odnosu SiO2. [28] 

 

Obr. 17: D11 trhliny a postupný rozpad betonového krytu vlivem ASR [6] 
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Obr.18: Vývrt z D11[6] 

 

 

Obr.19: Dvojitá šipka: reakční lemy na okrajích zrn hrubého kameniva, jedna šipka: 

mikrotrhliny procházející zrny kameniva a bílý reakční produkt - ASR gel [6] [17] 

 



 

71 

 

Pro prokázání přítomnosti alkalických silikagelů v betonech CB krytu se používají 

kolorimetrické metody. Vzhledem k dosažené nevyhovující kvalitě CB krytu dálnice D11 

zasažené vlivem ASR byla na prokázání tohoto vlivu použita [17] 

 

Spočívá v interakci roztoku uranylacetátu [UO2(C2H3O2)2] v kyselině octové s alkalicko-

křemičitými gely. Roztok uranylacetátu v kyselině octové se nanáší na povrch betonu, 

přičemž nastává sorpce UO2
2+ na negativně nabitém povrchu alkalicko-křemičitého gelu. 

Přítomnost gelu lze pak po ozáření betonu UV světlem identifikovat podle zelenožlutých 

skvrn. Metoda se používá k identifikaci alkalicko-křemičitého gelu na jakémkoliv povrchu 

betonu, doporučuje se používat povrchy předem připravené v podobě lomových ploch, 

vývrtů nebo odřezků. Metoda se používá v USA, Austrálie, Francie. Nedostatkem je 

použití sloučeniny, která obsahuje mírně radioaktivní isotop uranu. Další možnou 

komplikací může být i nezbytnost použití ultrafialového světla, používá se v laboratoři 

nebo přímo na stavbě, však z důvodu dodržení hygienických a bezpečnostních předpisů 

je doporučeno ji používat spíše v laboratorních podmínkách. Nutno upozornit, že tato 

metoda musí být doplněna i o další- např. optická nebo elektronová mikroskopie, 

protože některá kameniva přirozeně světélkují pod UV lampou, jejich přítomnost je 

potřeba tedy zohlednit. [17] 

 

Obr.20: Vzorek z D11 [6] 
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Obr. 21: Vzorek betonu po působení uranyl acetátového roztoku pod UV zářením, zelené 

části označují přítomnost gelu vzorek z D11 [6] 

 

Alkalicko-křemičité gely mění časem svoje složení, zvyšuje se např. obsah vápníku. Pro 

identifikaci přítomnosti tohoto druhu gelu bylo navrženo použití Rhodaminu B, 

(C28H31N2O3Cl). Při nanesení roztoku Rhodaminu B na povrch betonu se zbarví místo, 

kde jsou přítomny alkalicko-křemičité gely bohaté na vápník, růžovou barvou. Barevně 

mohou reagovat i některé další vápenaté složky hydratovaného cementu. V případě 

rhodaminové i hexanitrokobaltitanové zkoušky je třeba pro přípravu roztoků i pro 

oplachování povrchu betonu použít deionizované vody z důvodu zabránění nežádoucí 

druhotné dotaci iontů draslíku, sodíku, příp. i vápníku. [17] 

 

Pozn.: Hexanitrokobaltitanová zkouška se u nás nepoužívá, pro celkový přehled o 

používaných metodách je zařazena za dilatometrickými zkouškami kameniva 

v teoretické části práce. 
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Při hodnocení stavu vývrtu je jednou ze základních možností makroskopické posouzení 

povrchu vývrtu (plochy řezu). Používáme následující metody: 

 

CI - udává celkovou šířku trhlin na vymezené ploše. Jednotkou CI je mm/m CI se mže 

používat při hodnocení povrchu vozovek nebo mostů, betonových svodidel. Provádí se i 

fotodokumentace vývrtů- povrch, spodní plocha a plášť (z osmi snímků).  

Z fotografií lze pak sestavit rozvinutou válcovou plochu, na které lze pozorovat trhliny, 

dutiny, rozmístění kameniva. [17] 

 

 
Obr.22: Rozvinutá válcová plocha- trhlina šířky 1 mm se šíří do hl. 45 mm z horního 

povrchu [17] 

 

Hodnocení se používá především ve vztahu k rozpínavým reakcím v betonu. Na podélně 

rozříznuté ploše vývrtu se zaznamenává výskyt poruch pro každý cm2. Následně se počty 

výskytů sledovaných parametrů vynásobí jejich váhou a sečtou se (objasnit váhu). 

Z fotodokumentace lze vyčíst např. trhliny v hrubém kamenivu, trhliny s reakčním 

produktem, kamenivo nesoudržné s tmelem, reakční lomy kolem kameniva, trhliny 
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v cementovém tmelu, trhliny s reakčním produktem v cementovém tmelu, póry 

s reakčním produktem a jiná poškození. [17] 

 

 

Obr. 23 Rozříznutý vývrt s mřížkou pro výpočet DRI s detailem trhliny [17] 

 

Obsah vzdušných pórů ve ztvrdlém betonu je důležitým ukazatelem, který má vliv na 

odolnost a životnost betonu. Zkouška pro stanovení charakteristik vzduchových pórů ve 

ztvrdlém betonu se provádí podle ČSN EN 480-11. Pro provedení zkoušky se připraví 

vzorky o rozměrech 100 x 150 x 20 mm, které vybrousíme a vyleštíme. Na upravený 

vzorek naneseme nátěr razítkové barvy a po vysušení se přítomné vzdušné pór vyplní 

zinkovou pastou. Vzorky umístíme pod digitální mikroskop, který snímá povrch a 

zaznamenává počet vzduchových pórů protnutých měřícími přímkami a délky jejich tětiv. 

Touto metodou měříme obsah vzduchových pórů, jejich velikost, obsah mikroskopických 

pórů (300 mikrometrů a menší) a prostorové rozložení pórů. [17] 

Množství vzduchu v mikropórech je měřítkem mrazuvzdornosti betonu. 
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Obr.24: Vzorek betonu 
    
                                   

Obr.25: Vzorek s póry nasnímaný pod mikroskopem [29] 

 

                                                              
                Obr. 26: Makrosnímek betonu                      Obr. 27: Mikrosnímek zv.50x                                   

http://www.limaging.cz/files/Image/limaging/img-brochures/beton1_thmb.jpg
http://www.limaging.cz/files/Image/limaging/img-brochures/Concrete_HDR.jpg
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Obr.28: Zařízení pro stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu a 

zkušební vzorek opatřený barvou [17] 

 

Mikrostrukturu ztvrdlého betonu lze zkoumat prostřednictvím skenovacího 

elektronového mikroskopu vybaveného sondou pro rentgenovou spektroskopii. Analýza 

se provádí na čerstvých lomových plochách na minimálně třech vývrtech a poskytuje 

informaci o kvantitativním složení materiálu. Analýzu lze provést ve zvoleném bodě, linii 

nebo ploše. 

Nejspolehlivější výsledky při stanovení výskytu poruch v betonu a jejich projevů 

poskytuje geochemická analýza. Lze podle ní určit výskyt: [17] 

- Alkalických silikagelů 

- Sekundárního síranového rozpínání (výskyt ettringitu a thaumasitu) 

- Portlanditu ve spodních a svrchních částech vývrtů 

- Karbonatizace betonu 

- Míru zaplnění pórů uvedenými produkty ve vazbě na vznik mikrotrhlin 

- Procentuální obsah K2O, Na2O, SO3, Cl 
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Obr. 29: Skenovací elektronový mikroskop Tescan Vega [17] 

 

Obr. 30: Snímek ettringitů ve výplních vzdušných pórů [17] 
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Obr. 31: Plošná distribuce AL, S, Si, Ca a Fe v sekundárním síranu ettringitu [17] 

 

TP 62 „Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem“ obsahuje přehled poruch 

vozovek, které jsou zatříděné do skupin poruch: 

1/ Poruchy povrchu 

2/ Poruchy na spárách bez destrukcí 

3/ Poruchy na spárách s destrukcí 

4/ Trhliny 

5/ Deformace nivelety 

6/ Jiné poruchy 

 

Každá skupina poruchy obsahuje výčet konkrétních poruch spolu s jejich popisem, 

příčinou vzniku, možným vývojem, zásadami údržby/opravy a posouzením závažnosti. 

Dohromady je popsaných možných 40 porušení CB krytu. Poruchy způsobené alkalicko-

křemičitou reakcí kameniva v betonu patří do skupiny č.6. Závažnost poruchy podle TP 

137 je charakterizovaná stupněm 2 až 4. [30] 

 

Závažnost poruchy Stupeň závažnosti 

Málo závažná 1 

Středně závažná 2 

Závažná 3 
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Velmi závažná 4 

 

 

Obr. 32: Trhliny v betonu [30] 
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ASR není jediným typem rozpínavých reakcí v betonu, jeho vliv a projevy popsané 

v diplomové práci nejsou tedy jedinou možností příčin poruch CBK.  

Přehled všech typů poruch vozovek cementobetonového krytu je obsahem TP 62 

„Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem“. Ve smyslu tohoto TP je nutno 

rozlišovat poruchy povrchu v důsledku, např. výskytu mapových trhlin nebo poškození 

povrchu CBK v důsledku ASR.  

V TP 137 v příloze P3-4 je uveden přehled výsledků zkoušek přírodního kameniva za 

uplynulá období, který zhodnocuje výsledky vypsaných projektů MD ČR nebo ŘSD ČR na 

zkoušky reaktivnosti kameniva do betonu. Pro potřeby těchto výzkumů byly provedeny 

odběry vzorků kameniva z jednotlivých lomů (lokalit), které byly vyhodnoceny a 

zpracovány do databáze kameniva vhodného a odolného vůči reaktivnosti s alkáliemi, a 

naopak kameniva rizikového vůči ASR.  

Výsledky zkoušek alkality použitého kameniva na D1-18 a D1-20 uvádím v příloze 29.4 

„Základní údaje lomů, ze kterých bylo odebíráno kamenivo“. 

Vzhledem k tomu, že do oprav a rekonstrukcí CBK se již používá kamenivo ze známých 

odzkoušených lomů, se od zkoušek kameniva na ASR upustilo, předpokládá se, že 

použité kamenivo je vyhovující a pozemní komunikace nebudou vlivem budoucího ASR 

poškozeny.  
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CB kryt   cementobetonový kryt 

ASR    alkalicko-křemičitá reakce 

ACR    alkalicko-karbonátová reakce 

AB    asfaltobeton 

TP    technické podmínky 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

MD ČR    Ministerstvo dopravy České republiky 

TNV    těžká nákladní vozidla 

NaOH    hydroxid sodný 

KOH    hydroxid draselný 

SiO2    oxid křemičitý 

SO3    oxid sírový 

Na2Oe    alkalický ekvivalent 

Na2SiO3   křemičitan sodný   

CaO    oxid vápenatý 

Ca(OH)2   hydroxid vápenatý 

CaSO4    síran vápenatý 

K2SO4    síran draselný 

CaSiO3    křemičitan vápenatý 

K2SiO3     křemičitan draselný 

CHRL     chemické rozmrazovací látky 

ITT     počáteční zkoušky typu 

HCl     kyselina chlorovodíková 

C-S-H     kalciumsilikátohydrátový gel 

ASTM     americké technické normy 

Li     lithium 

Na     sodík 

MgSO4    síran hořečnatý 
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v/c (w)    vodní součinitel 

DTK     drobné těžené kamenivo 

HDK     hrubě drcené kamenivo 

C 30/37  beton s max. charakteristickou válcovou pevností 30 MPa a 

max. charakteristickou krychlenou pevností v tlaku 37 MPa 

TKP     technické kvalitní podmínky 

ZB    ztvrdlý beton 

C3A    trikalciumaluminát 

ČB    čerstvý beton 

µ     součinitel adheze 

UO2
2+     oxid uraničitý 

C28H31N2O3Cl   uranylacetát 
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Vlastník Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359, 

66404 Mokrá, IČ 25502247 

Kontakt Českomoravský štěrk - Kamenolom 

Nemojov, 393 01 Pelhřimov 

Druh suroviny Stavební kámen na výrobu drceného 

kameniva - rula, magmatit 

Frakce podle EN ČSN  
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Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 4 PDK 12620, 13043, 13242, Zák. č. 

102/01  

0 / 2 PDK 12620, 13043, 13242, Zák. č. 

102/01  

2 / 4 PDK 12620, 13043, 13242 

4 / 8 PDK 12620, 13043, 13242, Zák. č. 

102/01  

8 / 11 PDK 12620, 13043, 13242 

8 / 16 PDK 12620, 13043, 13242 

11 / 22 PDK Zák. č. 102/01 

32 / 63 PDK 13242 

0 / 11 PDK Zák. č. 102/01 

0 / 32 PDK 13242, 13285, Zák. č. 102/01 

0 / 63 PDK 13242, 13285, Zák. č. 102/01 

0 / 150 PDK Zák. č. 102/01 

0 / 250 PDK Zák. č. 102/01 

0 / 500 PDK Zák. č. 102/01 

50 / 200 PDK Zák. č. 102/01 

 

 

 

Stavební využití • ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

• ČSN EN 13285 Nestmelené směsi - specifikace 

Ohladitelnost Ohladitelnost kameniva PSV = 54 podle ČSN EN 1097-8 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi minimální 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,060 % délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna 

Z1(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,023 % 

délky). 

Max. roční kapacita 

lomu 

500 tis. m3, průměrná roční produkce cca 130 tis. m3. 
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Vlastník Kamenolomy ČR, s.r.o., Polanecká 849, 721 

08 Ostrava – Svinov, IČ: 49452011 

Kontakt Kamenolomy ČR, s.r.o., Kamenolom 

Ořechov, 594 52 Ořechov, tel: 602 185 238  

Druh suroviny Stavební kámen na výrobu drceného 

kameniva - granit 

Frakce podle EN ČSN  

 

 

Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 4 DDK 12620, 13043, 13242, 13285  

4 / 8 HDK  12620, 13043, 13242, 13285  

8 / 11 HDK  12620, 13043, 13242, 13285  

8 / 16 HDK  12620, 13043, 13242, 13285  

11 / 22 HDK  12620, 13043, 13242, 13285  

16 / 32 HDK  12620, 13043, 13242, 13285  

0 / 63 ŠDA 12620, 13043, 13242, 13285  

0 / 32  ŠDA 13242, 13285 

 32 / 63 HDK 13242, 13285 

 

 

Stavební využití   

• ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 
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• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

• ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – specifikace 

• ČSN EN 13383 – 1 Kámen pro vodní stavby 

Ohladitelnost Ohladitelnost kameniva PSV = 53 podle ČSN EN 1097-8 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi minimální 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,054% délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna 

Z1(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,034% 

délky). 

Max. roční kapacita 

lomu 

500 tis. m3, průměrná roční produkce cca 63,87 tis. m3. 

 

 

 

 

 

Vlastník Kámen Brno, spol. s.r.o., Mezírka 775/1, 602 

00 Brno, Ing. Zemánek 

Kontakt Kámen Brno – Kamenolom Polnička, 591 02 
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Polnička 

Druh suroviny Stavební kámen  - ortorula, migmatit, 

amfibolit 

Frakce podle EN ČSN  
 

 

Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 4 PDK 12620, 13043, 13242   

2 / 4 PDK, 

praná 

12620, 13043, 13242   

4 / 8 PDK 12620, 13043, 13242   

8 / 16 PDK 12620, 13043, 13242   

11 / 22 PDK 12620, 13043, 13242   

16 / 32 PDK 12620, 13043, 13242   

32 / 63 PDK 13242 

0 / 32 PDK, 

ŠDA 

13242, 13285 

 0 / 63 PDK, 

ŠDA 

13242, 13285 

32 / 125 PDK Zák. č. 102 / 2001 

0 / 125 PDK Zák. č. 102 / 2001 
 

Stavební využití   

• ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

• ČSN EN 13285 Nestmelené směsi – specifikace 

Ohladitelnost Ohladitelnost kameniva PSV = 57 (podle ČSN EN 1097-8) 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi minimální 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,022 % délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna Z1 

(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,043 % 

délky). 

Max. roční kapacita 

lomu 

250 tis. m3, průměrná roční produkce cca 48 tis. m3. 
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Vlastník COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava,   

IČ: 26177005  

Kontakt COLAS CZ, a.s., Kamenolom Tasovice, 671 25 

Hodonice, lomy@colas.cz 

Druh suroviny Stavební kámen na výrobu drceného 

kameniva – devonský pískovec 

Frakce podle EN ČSN  

 

 

Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 2 DDK 13043, 13242   

0 / 4 DDK 13043, 13242   

0 / 32 HDK 13242   

0 / 63 HDK 13242   

2 / 5 DDK 12620, 13043, 13242   

4 / 8 HDK 12620, 13043, 13242   

8 / 11 HDK 12620, 13043, 13242   

8 / 16 HDK 12620, 13043, 13242   

11 / 22 HDK 12620, 13043, 13242   

32 / 63 HDK 13242 

0 / 5  Zák. č. 102 / 2001 

0 / 22  Zák. č. 102 / 2001 

0 / 32  Zák. č. 102 / 2001 

0 / 63  Zák. č. 102 / 2001 

 0 / 125  Zák. č. 102 / 2001 

0 / 200  Zák. č. 102 / 2001 
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16 / 32  Zák. č. 102 / 2001 

 

 

Stavební využití   

• ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

Ohladitelnost Ohladitelnost kameniva PSV = 63 (podle ČSN EN 1097-8) 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi minimální 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,223 % délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna Z1 

(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,049 % délky) 

Max. roční kapacita 

lomu 

400 tis. m3, průměrná roční produkce cca 134 tis. m3. 
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Vlastník Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359,      

664 04 Mokrá, IČ 25502247 

Kontakt Českomoravský štěrk – Pískovna Tovačov, 

751 01 Tovačov 

Druh suroviny Přírodní těžené kamenivo - štěrkopísek 

Frakce podle EN ČSN  

 

 

Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 1 PTK, 

praná 

12620, 13043, 13242, 13139, Zák. č. 

102/01  

0 / 2 PTK, 

praná 

12620, 13043, 13242, 13139  

0 / 4 PTK, 

praná 

12620, 13043, 13242, 13139  

0 / 8 PTK, 

praná 

12620, 13242   

4 / 8 PTK, 

praná 

12620, 13242   

8 / 16 PTK, 

praná 

12620, 13242   

16 / 32 PTK, 

praná 

12620, 13242   

0 / 22 PTK, 

praná 

12620, 13242, Zák. č. 102/01    

 

Stavební využití • ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

• ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

Ohladitelnost Nezkoušená 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi střední 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,177 % délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna 

Z1(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,067 % 

délky). 
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Max. roční kapacita 

lomu 

800 tis. m3, průměrná roční produkce cca 246,50 tis. m3. 

 

 

 

 

 

Vlastník Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá 359,      

664 04 Mokrá, IČ 25502247 

Kontakt Českomoravský štěrk – Pískovna Tovačov, 

751 01 Tovačov 

Druh suroviny Přírodní těžené kamenivo - štěrkopísek 

Frakce podle EN ČSN  

 

Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 1 PTK, 

praná 

12620, 13043, 13242, 13139, Zák. č. 

102/01  

0 / 2 PTK, 

praná 

12620, 13043, 13242, 13139  

0 / 4 PTK, 

praná 

12620, 13043, 13242, 13139, Zák. č. 

102/01   
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0 / 8 PTK, 

praná 

12620, 13242   

4 / 8 PTK, 

praná 

12620, 13242   

8 / 16 PTK, 

praná 

12620, 13242   

16 / 32 PTK, 

praná 

12620, 13242   

0 / 22 PTK, 

praná 

12620, 13242, Zák. č. 102/01    

 

Stavební využití • ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

• ČSN EN 13139 Kamenivo pro malty 

Ohladitelnost Nezkoušená 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi střední 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,177 % délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna Z1 

(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,067 % 

délky). 

Škodliviny Obsah jílovitých proplástů, které nijak neomezují těžební a 

uravárenskou činnost. Další škodliviny nenalezeny. 

Max. roční kapacita 

lomu 

500 tis. m3, průměrná roční produkce cca 95,49 tis. m3. 
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Vlastník Kámen Zbraslav, a.s., Žitavského 1178, 156 

00 Praha 5, IČ: 01820460 

Kontakt Kámen Zbraslav, a.s. – Kamenolom Zbraslav, 

Žitavského 1178, 156 00 Praha 5 

Druh suroviny Stavební kámen na výrobu drceného 

kameniva – horninová směs (tufit, metatuf, 

spilit) 

Frakce podle EN ČSN  

 

 

Výrobek, 

frakce v 

mm 

Kvalita,  

třída 

ČSN EN, Prohlášení shody 

0 / 4 neprané 12620, 13043, 13242   

2 / 5 neprané 13043, 13242   

4 / 8 neprané 12620, 13043, 13242   

8 / 11 neprané 13043, 13242   

8 / 16 neprané 12620, 13043, 13242   

11 / 16 neprané 12620, 13043, 13242   

11 / 22 neprané 13043, 13242   

16 / 22 neprané 12620, 13043, 13242   

16 / 32 neprané 13043, 13242   

0 / 2 neprané 13242 
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32 / 63 neprané 13242 

0 / 16 neprané 13242 

0 / 32 neprané 13242 

0 / 63 neprané 13242 

63 / 125 neprané Mimo normu 

0 / 125 neprané Mimo normu 
 

Stavební využití  

• ČSN EN 12620 + A1 Kamenivo do betonu 

• ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a 

povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a 

jiných dopravních ploch 

• ČSN EN 13242 + A1 Kamenivo pro nestmelené směsi 

a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

Ohladitelnost Ohladitelnost kameniva PSV = 54 pro směs hornin a PSV = 

51 pro spilit (podle ČSN EN 1097-8) 

Alkalita Rizikovost kameniva z hlediska reakce s alkáliemi minimální 

podle TP 137, změna 1, zkouška podle ASTM C 1260-94 

prům. prodloužení trámce 0,295 % délky po 16 dnech. 

Rizikovost dilatometrického rozpínání cementové malty 

s alkáliemi minimální podle ČSN 72 1179, kap. B změna Z1 

(průměrné prodloužení trámce po 6 měsících 0,058 % 

délky). 

Škodliviny Spility mohou obsahovat zvýšený podíl amorfního SiO2, 

který způsobuje ASR. Žádné další škodliviny nebyly zjištěny. 

Max. roční kapacita 

lomu 

500 tis. m3, průměrná roční produkce cca 149,25 tis. m3, 

(Zbraslav Jíloviště 35,30 tis. m3.) 
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