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Aèkoli to mù�e znít jako
�okující informace, faktem
je, �e betonové vozovky
zaznamenaly pøi dlouhodo-
bých prùzkumech provozova-
tele silnièní a dálnièní sítì
celkové náklady za dobu
�ivotnosti pohybující se na
úrovni poloviny nákladù za
vozovky s asfaltovým
povrchem.  Správnì zvoleným
krytem vozovky mù�e tedy
investor docílit podstatných
úspor, které se v oblasti vý-
stavby dopravní infrastruktury
pohybují v miliónech korun.

èi s ocelovými drátky) a tzv.
�schodovitost� jednotlivých de-
sek vozovky. Motoristická veøej-
nost pøi ka�dodenním u�ívání
srovnává tyto vozovky s betono-
vým krytem o stáøí a� 30 let a
novì zbudované asfaltové povr-
chy. Proto�e u obou technologií
do�lo k podstatnému kvalitativ-
nímu vývoji, je zøejmé, �e toto
srovnání vozovek rùzného stáøí
nemá vypovídací schopnost.

Moderní souèasnost betono-
vých vozovek

Od roku 1995 nastal radikál-
ní obrat v nahlí�ení na cemento-
betonové vozovky. Firma Dálniè-
ní stavby Praha, a.s. jako první v
Èeské republice pou�ila moder-
ní technologii pokládky betono-
vých vozovek Walter-Heilit. Tato
technologie spoèívá v dvouvrst-
vovém ukládání betonu tzv. sys-
témem �èerstvé na èerstvé�. Zna-
mená to, �e pokládka betonu je
zaji�tìna kontinuálnì dvìma ne-
závislými, tìsnì za sebou jedou-

cími fini�ery. První fini�er uklá-
dá spodní beton a zároveò uklá-
dá v místech pøíèných spár kluz-
né trny, které zamezují svislému
pohybu desek (vytvoøení schodo-
vitosti). Podélné spáry jsou opat-
øeny kotvami. Druhý fini�er po-
kládá horní beton, který je ná-
slednì v pøíèném smìru uhlazen
pøíèným trámem a v podélném
smìru podélným hladièem. Dù-
kladné zhutnìní obou vrstev be-
tonu  je zaji�tìno ponornými vi-
brátory. Textura povrchu se vy-
tváøí vleèenou jutou, zaruèující
dostateèné protismykové vlast-
nosti pøi minimálních emisích
hluku. Nakonec jsou vytvoøeny
v povrchu betonu pøíèné a po-
délné spáry, které jsou následnì
utìsnìné speciální zálivkovou
asfaltovou hmotou nebo pry�o-
vými tìsnícími profily.

Popsaná technologie zaru-
èuje dlouhodobou �ivotnost a
provozuschopnost vozovky, vy-
nikající rovnost povrchu, mini-
mální hluènost povrchu a spl-
òuje nejnároènìj�í kritéria ne-

Volbou cementobetonové vozovky
zvednete na zemi le�ící milióny

Silnièní okruh kolem Prahy, stavba 516, Tøebonice - Øepy
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Minulost betonových vozovek
Na na�í dálnièní a silnièní síti

se dosud vyskytují nìkolik desí-
tek let staré  betonové kryty, kte-
ré byly zhotoveny podle tehdej-
�ích kritérií, ale dne�ním zvý�e-
ným moderním po�adavkùm na
kvalitu jízdy ji� neodpovídají. Jed-
ná se o nìkteré úseky dálnic D1
Praha � Brno, D2 Brno - Brati-
slava a D11 Praha � Podìbrady.
Na tìchto úsecích je pøedev�ím
neuspokojující zvý�ená hluènost
povrchu zpùsobená tehdej�í
technologií úpravy povrchu
(pøíèné zdrsnìní povrchu kartá-

Leti�tì Praha - Ruzynì, plochy u prstu B



7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

7

STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY

jen èeských, ale i evropských
norem.

Tato �pièková technologie je
ji� ovìøena nejen na nesèetných
stavbách v zemích EU, ale od
roku 1995 také na mnohých stav-
bách v Èeské republice.

Dùkazem �ivotnosti a kvalit-
ního provedení vozovky jsou
také velmi dlouhé  záruèní doby
poskytované zhotovitelem.

Trendy do budoucnosti
Faktem je, �e celosvìtový

trend tkví v podstatném zvy�ová-
ní podílu novì budovaných ce-
mentobetonových vozovek, pøe-
dev�ím pak na význaèných do-
pravních tazích s vy��ím podílem
nákladní dopravy. Napøíklad
v SRN se na novì zbudovaných
vozovkách v nových spolkových
zemích cementobetonové vozov-
ky podílejí ji� témìø z jedné po-
loviny, co� hovoøí samo za sebe.

Hlavní pøednosti cementobeto-
nových vozovek
� dosahovaná vysoká �ivotnost

- více ne� 30 let
� levnìj�í z hlediska dlouhodo-

bých celkových nákladù opro-
ti asfaltovým krytùm  (a� o po-
lovinu)

� minimální náklady na údr�bu
po dobu �ivotnosti

� zvý�ená bezpeènost provozu
za nepøíznivých povìtrnost-
ních podmínek (bílá vozovka)

� odolnost proti pøetvoøení
(tvorbì kolejí a rolet v oblasti
køi�ovatek)

� men�í mno�ství uzavírek z dù-
vodu oprav v dobì �ivotnosti

� rychlej�í postup výstavby vo-
zovky

� vyu�ití tuzemských materiálo-
vých zdrojù (kamenivo, ce-
ment), nezávislost na vývoji
cen ropy

� mo�nost recyklace a druhot-
ného vyu�ití starých CB krytù

SOKP stavba 516  Tøebonice - Øepy, II. etapa - pokládka betonu

Vìt�í stavby s cementobetonovým povrchem realizované
Dálnièními stavbami Praha, a.s.
� Dálnice D5 Plzeò � Rozvadov, stavba 0511, 0512 (celkem 62 km)
� Dálnièní celní pøechod Rozvadov � Waidhaus
� Mezinárodní leti�tì Praha Ruzynì, roz�íøení ploch u odbavova-

cího prstu A (v roce 1995) a B (v roce 2000)
� Rychlostní komunikace R35 Pøáslavice � Velký Újezd
� Silnièní okruh kolem Prahy, stavba 516 Tøebonice - Øepy
� Dálnice D11 Praha � Podìbrady, rekonstrukce úseku km 26,8 �

33,0 LP

Dálnièní stavby Praha, a.s.
Tyr�ova 3, Praha 2
Tel.: 02/96 17 02 03, 96 17 02 04, 24 26 69 39, fax: 02/24 26 69 46
E-mail: jaroslav.bilek@dsp.cz - Ing. Jaroslav Bílek
jaroslav.katzer@dsp.cz - Ing. Jaroslav Katzer, pøedseda pøedstavenstva
Internet: www.dsp.cz

Dálnice D11 Praha - Podìbrady, pokládka CB krytu
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