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Konference “Asfaltové vozovky 2011“ se konala v Českých Budějovicích ve dnech 22. a 23. 
listopadu 2011 

Program konference byl rozdělen do čtyř základních témat : 

1. Téma  -  Systémy hospodaření s vozovkou, diagnostika v procesu přípravy silničních 
prací 

2. Téma -  Diagnostika a zkušebnictví v procesu provádění silničních prací 
3. Téma -  Technologie oprav a údržby vozovek ve správě ŘSD ČR a ve správě krajů a 

měst 
4. Téma - Technologie zohledňující aspekty životního prostředí a bezpečnosti provozu. 

 

Na závěr konference bylo vydáno prohlášení organizátorů konference Asfaltové vozovky 
2011 ve kterém byly stanoveny závěry směřující správcům pozemních komunikací a 
institucím zodpovědným za údržbu a financování dopravní infrastruktury. 

 

Systémy hospodaření s vozovkou 

V době nedostatku finančních prostředků nejen pro výstavbu dopravní infrastruktury ale i pro 
údržbu, opravy a rekonstrukce stávající sítě pozemních komunikací získávají na významu 
systémy hospodaření s vozovkou. Jedná se o systémové přístupy, které je možné 
zjednodušeně definovat následovně : 

 

    

 

 

To znamená že : 

• by se neměla uskutečnit žádná realizace bez podloženého rozhodnutí, 
• by se nemělo uskutečnit žádné rozhodnutí bez provedené analýzy dat, 
• by se neměla uskutečnit žádná analýza bez provedeného sběru dat. 

V současné době tj. v době nedostatku finančních prostředků v silničním hospodářství se 
jednoznačně ukazuje naléhavá potřeba systému, který by byl pomocníkem při rozhodování 
v oblasti údržby a oprav stávající sítě pozemních komunikací z hlediska ekonomické 
technické náročnosti. 

Jednoznačně chybí pravidelný sběr dat charakterizujících stav spravované sítě pozemních 
komunikací, tzn. proměnné parametry charakterizující vyskytující se poruchy na povrchu 

SBĚR DAT ANALÝZA 
DAT 
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vozovky, příčné a podélné nerovnosti, povrchové charakteristiky z hlediska drsnosti, které 
doplněné o zásadní neproměnné parametry, vytváří základnu pro plánování a provádění 
technicky správné a ekonomicky zdůvodnitelné údržby a oprav. 

V devadesátých letech minulého století zde určité systémy byly vytvořeny a následně 
uplatňovány (nutno poznamenat v té době na poměrně vysoké úrovni). Ve většině případů 
jsou už morálně zastaralé a poměrně obtížně v době nástupu moderních metod vizualizace a 
diagnostiky abgrejdovatelné. 

S největší pravděpodobností bude nutné zamyslet se nad vývojem a tvorbou jednotného 
systému hospodaření s vozovkou. Tento by měl být samozřejmě využitelný v celém silničním 
hospodářství, tj. na celé síti pozemních komunikací (dálnice, rychlostní silnice, silnice I., II., a 
III. tříd, v určitých modifikací i u správců městských komunikací. 

Tento systém by měl umožnit financování potřeb sítě pozemních komunikací rovnoměrně 
v průběhu klimaticky vhodného daného roku. Tím by neměla nastat např. situace roku 2011, 
kdy k 22. Listopadu bylo vyčerpáno z plánu SFDI na údržbu a opravy pozemních komunikací 
pouze 54 %, což bylo předmětem poměrně velké kritiky účastníků konference Asfaltové 
vozovky 2011. Tato nerovnoměrnost čerpání finančních prostředků se v posledních letech 
stále opakuje, což má za následek vypisování veřejných soutěží na údržbu a opravy silnic a 
dálnic v druhé polovině roku a jejich provádění pak v období s klimaticky nevhodnými 
podmínkami. Toto konstatování potvrzuje následující grafické vyjádření výroby asfaltových 
směsí v jednotlivých měsících roku. 

 

Zdroj : Sdružení pro výstavbu silnic Praha 

 

 

Technická politika v oblasti silničního hospodářství 

V řadě příspěvků bylo poukazováno na absenci technické politiky v oblasti řízení silničního 
hospodářství. To se týká v prvé řadě předpisové základny, kdy předpisy typu Technických 
podmínek, Technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních 



podmínek jsou v řadě případů zastaralé, vyžadují např. zkušební metodiky před mnoha lety 
zrušených norem a globálně neodpovídají stupni poznání v tomto oboru. 

V této části je nutné upozornit na rozsáhlý příspěvek týkající se srovnání technických 
předpisů a specifikací pro asfaltové směsi ve Spolkové republice Německo a České 
republice. 

Tam bychom si měli vzít příklad jak budovat a vytvářet předpisovou základnu, která má 
dlouholetou tradici na které se podílí kolektivy odborníků z vysokých škol, významných 
konzultačních firem, velkých laboratoří a zástupců spolkové správy. Vytvořené dokumenty 
jsou následně připomínkovány jednotlivými spolkovými zeměmi. 

V této souvislosti je třeba uvést jako příklad filosofii návrhu asfaltových směsí v České 
republice a na priority z hlediska funkčnosti asfaltových směsí. 

Naše filosofie návrhu asfaltových směsí je zaměřena na maximální odolnost asfaltových 
směsí proti plastickým deformacím – vyjíždění kolejí. Tento požadavek byl poprvé zahrnut do 
Technických podmínek TP 109 “Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě 
trvalých deformací“ vydaných v roce 1998, které podle mého názoru byly určitým negativem 
pro životnost asfaltových vrstev krytů vozovek. Ano dokázali jsme se vyrovnat 
s problematikou vyjíždění kolejí, bohužel však za cenu snížení životnosti asfaltových vrstev 
(jen pro příklad srovnání životností asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 
11 S     SRN  =  14 roků,   ČR  =  8  max. však 10 roků). 

Asfaltové směsi navrhované u nás zejména pro vysoce zatížené pozemní komunikace trpí 
nedostatkem asfaltového pojiva a tím i nízké odolnosti proti účinkům nízkých teplot. V praxi 
to znamená abychom jednak splnili požadavek odolnosti proti tvorbě trvalých deformací – 
vyjíždění kolejí a jednak mezerovitosti asfaltové směsi, musíme snížit obsah asfaltu tzn. 
podstatně ztenčíme tloušťku asfaltového filmu na kamenivu, a při jeho vyšší náchylnosti ke 
stárnutí je problém ihned na světě. 

Domnívám se, že máme velmi dobrou příležitost v podobě revize EN 13108 řady 1 až 8 a 
některé výše jmenované problémy se snažit odstranit. 

  

Ochrana životního prostředí 

Posledním problémem, o kterém bych se chtěl zmínit je problematika ochrany životního 
prostředí a to v : 

• oblasti hlukových zátěží, 

• oblasti snižování skleníkových plynů. 

Každý z nás je svědkem stále masivnější výstavby protihlukových stěn v okolí silničních a 
zejména dálničních vozovek. 

Při této příležitosti je třeba si položit otázku zda výstavba protihlukových stěn je jediným 
řešením pro snížení hlukového zatížení dopravou na okolí silnic a dálnic, zda by nebylo 
možné jejich rozsah snížit. 



Domnívám se, že k určitému snížení rozsahu protihlukových stěn by mohlo dojít větším 
využíváním tzv. “nízkohlučných“ asfaltových směsí. 

V žádném případě nechci hovořit o drenážních kobercích (PA), které nejsou z důvodů 
zejména klimatických u nás využitelné. Kromě zmíněných klimatických podmínek jsou to i 
jejich problematická údržba jednak v letním období a jednak v zimním období. 

Mám na mysli tzv. nízkohlučné asfaltové koberce mastixové (SMA), nebo nízkohlučné 
asfaltové koberce tenké (BBTM). I když těchto směsích je toho známo již poměrně dost, 
nenašly do dnešního dne většího uplatnění. Prozatím se jednalo pouze o výstavbu 
pokusných úseků. 

Rovněž problematika měření hluku není předmětem většího zájmu – zde mám na mysli 
měření hluku vznikajícího při odvalování pneumatik po povrchu vozovky. Tímto způsobem 
měření by bylo možné rozlišovat mezi směsmi, které jsou navrhovány tak, aby byly schopné 
určitou část hluku pohlcovat. Tímto způsobem bychom mohli do budoucna jednak omezit 
rozsah nové výstavby protihlukových stěn a možná že bychom mohli docílit do budoucna při 
opravách stávajících jejich rozsah snížit. Výše nastíněné by mohlo přinést, alespoň 
částečně, tolik skloňované snížení ekonomické náročnosti výstavby, údržby a oprav vozovek 
pozemních komunikací. 

Několik poznámek k problematice ochrany životního prostředí z hlediska snižování emisí 
skleníkových plynů při výrobě, pokládce a hutnění asfaltových směsí. Tato problematika není 
úplně nová, známe ji pojmem tzv. nízkoteplotních asfaltových směsí. 

Pro výrobu tohoto typu asfaltových směsí jsou používány různé přísady na bázi syntetických 
vosků (FT parafinů), amidů mastných kyselin, syntetických a přírodních zeolitů, kyseliny 
polyfosforické a v poslední době přísad rostlinného původu. Vývoj a otázka širokého použití 
těchto typů asfaltových směsí bude u nás vyžadovat ještě nějaký čas. 

Při návrhu nízkoteplotních asfaltových směsí bude nutné nalézt optimální teploty hutnění 
zkušebních těles v laboratoři ve vztahu k viskozitě použitého asfaltového pojiva s příslušnou 
přísadou, abychom se přiblížili co nejvíce podmínkám při pokládce a hutnění na stavbě. 

Snížení teplot při výrobě, pokládce a hutnění se pohybuje na základě dosavadních 
zkušeností v rozmezí 10 až 15 °C v p řípadě asfaltových směsí. Vyššího snížení teplot při 
výrobě a pokládce lze docílit u asfaltových směsí typu litý asfalt, kdy toto snížení může činit 
20 až 30 °C. P ři rozhodování o ekonomice využívání těchto typů asfaltových směsí musíme 
být velmi obezřetní, neboť dosavadní zkušenosti hovoří o vyšších nákladech při jejich použití. 

Protože k ochlazování asfaltových směsí po jejich pokládce dochází u klasické a 
nízkoteplotní asfaltové směsi stejně rychle, máme k dispozici poměrně menší časový prostor 
pro zhutnění asfaltové směsi. To však vyžaduje větší počet zhutňovacích prostředků a v ten 
okamžik je třeba porovnávat ekonomiku – úspora energií versus zvýšení náročnosti na 
mechanizaci. 

Pro ilustraci uvádím příklad grafického znázornění teplotních poměrů v asfaltové směsi po 
položení a při jejím zhutnění v závislosti na její tloušťce a klimatických podmínkách.   

           



HUTNHUTNEENNÍÍ ASFALTOVASFALTOVÉÉ SMSMEESISI
RYCHLOST OCHLAZOVRYCHLOST OCHLAZOVÁÁNNÍÍ ASFALTOVASFALTOVÉÉ SMSMEESI PSI PRRI RI RUUZNÝCH ZNÝCH 

POVPOVEETRNOSTNTRNOSTNÍÍCH PODMCH PODMÍÍNKNKÁÁCHCH

RYCHLOST OCHLAZOVRYCHLOST OCHLAZOVÁÁNNÍÍ VRSTVYVRSTVY
TLOUTLOUŠŠTTKY 4 cm PKY 4 cm PRRI I 

NNÁÁSLEDUJSLEDUJÍÍCC ÍÍCH PODMCH PODMÍÍNKNKÁÁCH :CH :

��������
LETNLETNÍÍ ODPOLEDNEODPOLEDNE

TEPLOTA VZDUCHU       22 TEPLOTA VZDUCHU       22 °°CC

TEPLOTA PODKLADU    35 TEPLOTA PODKLADU    35 °°CC

��������
PODZIMNPODZIMNÍÍ RRÁÁNONO

TEPLOTA VZDUCHU       2 TEPLOTA VZDUCHU       2 °°CC
TEPLOTA PODKLADU    2 TEPLOTA PODKLADU    2 °°CC
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VRSTVYVRSTVY

               

 

 

 

 

 

   


