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Shrnující informace ke sborníku 



Zhodnocení konference 
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Témata 

Opětovné použití asfaltových směsí a recyklace; 

Zkoušení a výkonové hodnocení materiálů a konstrukcí vozovek; 

Technické normy a předpisy v oblasti asfaltových vozovek; 

Moderní a chytré asfaltové vozovky  

 

Příspěvky 

Celkem 51 

16 zahraničních (Austrálie, Irán, Itálie, Jižní Koreji, Německo, Polsko, 

Rakousko, Slovensko a Ukrajina) 

23 univerzity 

 

Chybí příklady z praxe 

Vystoupení správců/vlastníků komunikací 

Hodnocení zkušeností, reálného provozu 



Trendy AV 



Trendy v asfaltových technologiích 
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AV´13 - AV´17  

Nízkoteplotní směsi 

Protihlukové úpravy 

Zvyšování životnosti konstrukčních 

vrstev 

Vozovky s dlouhou životností 

Recyklace 

Snižování energetické náročnosti 

Diagnostika 

Funkční zkoušení  

Technologický vývoj 

Bezpečnost 

 

AV´19 

Recyklace – zhodnocení pokusných 

úseků, zkušeností s realizací staveb a 

výroby, využívání netradičních materiálů 

v silničním stavitelství 

Technické předpisy 

Asfaltová pojiva - vlastnosti, modifikace, 

zkoušení 

Povrchové vlastnosti obrusných vrstev 

(hluk, protismykové charakteristiky) 

Snižování energetické náročnosti 

3D data, BIM 

Vozovky s dlouhou životností 

 

 



Recyklace 



Recyklace 

Problematika PAU  

nová vyhláška MŽP upravující použití znovuzískané asfaltové směsi 

nutnost  hledat nová konstrukční řešení 

parametr do vícekriteriálního soutěžení staveb ↔ ZAS T-3 

Množství R-materiálu na trhu 

Opravy dálnic a silnic I. tříd 

Přebytky → maximalizace zpracování, nové technologie využití s 

vysokou přidanou hodnotou 
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Dálnice 1 km 

Dálnice 6,7 km 

Silnice I. třídy 13,9 km 

Silnice III. třídy 8 km 



Recyklace 

Maximalizace využití R-materiálu ve směsích a výrobcích 

Rozvoj výrobních technologií a kapacit 

Rozvoj znalostní základny, školení pro výrobce, investory, správce 

Technologicko materiálový vývoj 

Recyklace stavebních materiálů 

Hledání možnosti využití v silničním stavitelství          ↔   nedostatek 

Hledání možnosti využití v asfaltových technologiích ↔ surovin 
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Maximalizace přidávání R-materiálu 
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Nejvyšší přípustný obsah R-materiálu v % hmotnosti asfaltové směsi 



Technologicko materiálový vývoj 
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asfaltová stabilizace SA – 70 % RA 

Valorcol – 75 % RA – studená směs 

 řešení 100 % RA (na místě – na obalovně) 

 

   



Znalosti, pravidla, chování 
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Homogenizace R-materiálu 

Charakteristiky R-materiálu 

Měkká pojiva 

Rejuvenátory ↔ dlouhodobá účinnost 

 Investiční náklady zhotovitele ↔ provozní náklady správce 

   

ACO 11 + (50 % RA) ACL 16 + (60 % RA) VMT (27 % RA)  

 

   

RC pojiva 

 

   



Rejuvenátory – Měkké asfalty 
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Hranice 40 % 

www.rejuvenator.cz 

   

Vývoj penetrace a bodu měknutí v případě dávkování 

přísady C 

Funkční zatřídění asfaltů dle PG 



Recyklace stavebních materiálů 
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Stabilizované struskové kamenivo v asfaltových směsích 

vysokopecní struska ve frakcích - 0/4 mm, 4/8 mm a 8/16 mm 

Jemně mletý materiál jako filer 

drcený a mikromletý beton CB krytu vozovky  

 jemnozrnné podíly vysokopecní strusky v podobě odprašků nebo 

mletého aktivovaného mikrofileru  

 jemně mleté odřezky sádrokartonových desek  



Recyklace stavebních materiálů 
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Jemně mletý materiál jako filer 

Stanovení vodní citlivosti variant asfaltových 

směsí BBTM 8A pro velmi tenké obrusné 

vrstvy dle českého přístupu a modifikace 

americké zkušební metody 

Porovnání kritických hodnot lomové houževnatosti 

KIc asfaltové směsi BBTM 8A dle normy ČSN EN 

12697-44: 2011 



Recyklace stavebních materiálů 

16 

Směsný recyklát 

Charakterizace MZ 

Cihelný 

Kamenitý 



Technické předpisy 



Inovace a zavedení technických předmětů 

Normy  

ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy – Provádění a 

kontrola shody 

ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy  

ČSN 73 6141 Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí 

TKP a TP 

TKP Kapitola 7  

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
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ČSN 73 6120 Stavba vozovek – Ostatní asfaltové vrstvy  
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Druh asfaltové směsi Označování Příslušná příloha 

Asfaltový beton s vysokým modulem tuhosti VMT Příloha C 

Asfaltový koberec mastixový pro ložní vrstvy SMA L Příloha D 

Asfaltový beton se zvýšeným obsahem pojiva pro podkladní vrstvy ACP RBL Příloha E 

Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností 
BBTM NH Příloha F 

SMA NH Příloha F 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s CRMB V ACO CR Příloha G 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy s CRMB V ACL CR Příloha G 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy s CRMB V ACP CR Příloha G 

Asfaltový koberec mastixový  s CRMB V SMA CR Příloha G 

Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s CRMB V BBTM CR Příloha G 

Asfaltový koberec drenážní s CRMB V PA CR Příloha G 

Asfaltová směs pro vrstvy se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL Příloha H 

 
Přehled asfaltových směsí specifikovaných v ČSN 73 6120 



Asfaltové směsi typu SMA L 
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PERPETUAL PAVEMENT, DESIGN, IGOR RUTTMAR 

 

. 



Asfaltové směsi typu RBL 
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ACP 

100 

(4,1 %) 

RBL 

110 – 50/70 

120 – PmB 

(4,6 %) 

SMA L 

125 

(5,2 %) 

VMT 

125 

(4,4 %) 

Ɛ6(Bmin) 
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Asfaltová pojiva - vlastnosti, 

modifikace, zkoušení 



Zkoušení asfaltových pojiv 

Empirické zkoušky 

Bod měknutí 

Penetrace 

Penetrační index 

Bod lámavosti 

Funkční zkoušky 

Viskozita 

Skladovací stabilita 

Komplexní modul 

Horní kritická teplota, Dolní kritická teplota 
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Charakteristiky vlastností pojiva v čase - stárnutí 
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Hodnoty penetrací silničních asfaltů 50/70 před a 

po zestárnutí metodou 3xRTFOT 

Hodnoty penetrací silničních asfaltů 50/70 před a 

po zestárnutí metodou 3xRTFOT 



Povrchové charakteristiky asfaltových 

směsí 



Hlučnost povrchů vozovek 
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Teoretické 
znalosti a 
zkušenosti 

se 
zahraničím 

 

Metody 
měření 

Laboratorní 
návrhy 

Pokusné 
úseky 

Technické 
předpisy 

Realizace 



Hlučnost povrchů vozovek – srovnání povrchů 
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Hlučnost různých typů úprav povrchů vozovky v různé fázi životnosti 



Hlučnost povrchů vozovek – vývoj v čase 
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Protismykové vlastnosti povrchu vozovek 
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Mapa s vyznačenými lomy a hodnotou ohladitelnosti PSV produkovaného 

kameniva podle Pasportizace lomů přírodního kameniva ČR . 



Protismykové vlastnosti povrchu vozovek 
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Průběh součinitele tření po ohlazení FAP v závislosti na 

počtu pojezdů kuželíky pro asfaltové směsi typu SMA 11 S, 

vývrty ze zkušebního úseku na obalovně Úžín 



Moderní a chytré asfaltové vozovky  



SMART VOZOVKY ????????? 
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KVALITNÍ - TRVANLIVÉ - BEZPEČNÉ 

SMART NÁSTROJE 

„MODERNÍ“ „CHYTRÉ“ 
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SHV 

(sběr dat, 
získávání dat) 

DIGITALIZACE 

(pasportizace, 
informace k PK) 

VÝSTAVBA 

(data, navádění) 

TECHNOLOGIE 

(nové, známé 
využité jinak) 

SMART 



BIM - Building Information Modelling 

Příprava 

Realizace 

Údržba 

Neustálá aktualizace dat a podkladů 

3D DATA 

Zjednodušení projektování 

Zjednodušení práce v terénu 

Zlepšení IRI, zlepšeni sklonů a dalších geometrických parametrů s 

ohledem na precizní diagnostiku x KONSTRUKCE VOZOVKY 

Možnost zrychlení oprav silnic 
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Technologická řešení 

Moderní přepravní technika 

Asfaltová pojiva HiMA (životnost, trvanlivost, omezení šíření trhlin) 

Nízkoteplotní směsi (hutnící okno, energetická náročnost, pracovní 

prostředí) 

Konzervační, regenerační postřiky 

Mikrokoberce 
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2 DNY 

649 delegátů 

32 vystavovatelů 

51 příspěvků 

XXX přednášejících 

Děkuji Vám za pozornost 

 

Na shledanou na AV 21 


