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OPRAVA KOMUNIKACÍ TECHNOLOGIÍ RECYKLACE ZA STUDENA 
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Technologie opravy komunikací za použití recyklace za studena probíhá v následujících krocích: 

1. Snížení viditelných znaků inženýrských sítí (odstrojení uzávěrů vody a hydrantů, výškové snížení kanalizace a  

uličních vpustí)  

  

Sestava hydrantu – odstrojení + 

barevné vyznačení + poziční a 

výškové popsání na obrubník (příp. 

chodník) 
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2. Rozpojení vozovkového souvrství pomocí zemní frézy  

 

- rozfrézování stávající konstrukce 

vozovky těžkou zemní frézou 

do hloubky 15 - 25cm 

 

- rozfrézováním vzniká směs 

kameniva, štěrkopísku a asfaltového 

souvrství (případně penetrace), 

které je následně podrobeno 

zkoušce pro stanovení zrnitosti 

 

- v případě nedostatku jemné frakce 

je směs doplněna DK 0/32 pro 

dosažení ideální křivky zrnitosti 
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3. Reprofilace vozovky – rovnání do požadovaných výšek a sklonů 

 

- rovnání rozfrézovaného souvrství 

do požadovaných výšek a sklonů 

grejdrem 

 

- v případě požadavku na snížení 

nivelety vozovky dojde k odtěžení 

požadované mocnosti konstrukce 

vozovky grejdrem na hromady a 

následnému naložení a odvozu 

přebytečného materiálu 
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4. Nadávkování pojiva (cement) a jeho následné promísení s připravenou konstrukční směsí  

                                                          

- rovnoměrné nadávkování pojiva 

pomocí speciálního strojního 

dávkovače e elektronicky řízením 

požadované dávky pojiva 

 

- promísení nadávkovaného pojiva 

zemní frézou za pravidelné a 

strojně řízené dodávky záměsové 

vody 
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5. Finální srovnání a uválcování směsi 

 

- prvním pojezdem válce bez 

použití vibrace dojde ke stlačení 

směsi  

 

- následně je grejdrem vytvarována 

finální podoba vrstvy, zde je velmi 

vysoký požadavek na rovinatost 

 

- následnými pojezdy silničního 

válce za pomocí vibrace dojde 

k finálnímu utažení vrstvy, počet 

pojezdů a jejich množství dle 

charakteru souvrství 
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6. Kropení hotové vrstvy  

 

- hotová vrstva je udržována ve 

vlhkém stavu po dobu potřebnou 

pro nazrání cementu 

 

- kropení je prováděno dle 

klimatických podmínek a slouží 

k ochraně horní vrstvy směsi 

předčasným vysušením(sprahnutím) 
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7. Finální podoba RECYKLACE vozovkových vrstev připravena pro pokládku asfaltového souvrství 

 

 

 


