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Bohuslav Slánský, Ladislav Vysloužil 

Whitetopping je technologie oprav dopravních ploch a vozovek pomocí tenké betonové vrstvy, přičemž jsou v maxi-
mální možné míře zachovány stávající vrstvy vozovky a je využita jejich zbytková únosnost.  V ČR byla tato technolo-
gie poprvé použita na opravy dvou dálničních odpočívek. V rámci projektové dokumentace byla pozornost věnována 
zejména diagnostice vrstev vozovky a podloží a následnému výpočtu tloušťky nové vrstvy – whitetoppingu – a roz-
ložení spár. Byly také definovány specifické požadavky na betonovou směs a technologické požadavky při realiza-
ci, a proto je popsán i vývoj několika variant betonové směsi za použití protismršťovací přísady a vláken s vyšším 
modulem pružnosti. Součástí obou projektů je unikátní systém měření deformací, separací vrstev a průběhu teplot 
v reálné konstrukci. V článku je představena také první realizace ultratenkého whitetoppingu tloušťky 60 mm.

WHITETOPPING AND ULTRA-THIN WHITETOPPING IN THE CZECH REPUBLIC
Whitetopping is a technology for repair of surfaces of trafficked areas and roads using a thin concrete layer, which 
utilises to its maximum the residual load-bearing capacity of the original wearing course.  It has been recently used 
for the first time in the Czech Republic for two motorway rest areas. An attention was paid during the design to the 
assessment of existing pavement layers and the subbase and to the calculation of the new concrete whitetopping 
layer thickness and spacing of joints. Special requirements were established for the concrete mix design as well as 
technological requirements for the construction process. Several concrete mix designs were therefore prepared and 
tested, shrinkage reduction admixtures and high modulus fibres were used. Both projects used a unique monitoring 
system for deformations, layer separation and temperature measurement in the real structure. Furthermore, there 
is a description of the first practical implementation of the ultra-thin whitetopping layer with thickness of 60 mm.

WHITETOPPING A ULTRATENKÝ WHITETOPPING V ČR

Technologie whitetopping (WT) pro 
opravy vozovek byla vyvinuta v  USA 
před cca 30 lety a  používá se již řa-
du let i  v  západní Evropě. Od roku 
2018 je SFDI a ŘSD vyvíjena intenziv-
ní aktivita na podporu realizace pi-
lotních projektů oprav vozovek touto 
technologií. 

Oprava spočívá v  překrytí původ-
ní vozovky novou tenkou vrstvou ce-
mentobetonového (CB) krytu, která je 
s podkladem buďto spojena, nebo je 
spojení záměrně zabráněno. Hlavním 
cílem je využít z  velké části původ-
ní konstrukci vozovky, tedy její rezi-
duální únosnosti. V  případě spojení 
původní a nové vrstvy vozovky se na-
víc do určité míry využívá kompozitní-
ho chování obou vrstev. Oprava tech-

nologií WT má zajistit navíc i zlepšení 
vlastností krytu vozovky, tj. únosnos-
ti, odolnosti proti trvalým deforma-
cím a protismykových vlastností. Tím 
dochází k  úspoře nákladů a  času na 
realizaci a prodloužení životnosti stá-
vající konstrukce vozovky ve srovnání 
s  jinými technologiemi. Oprava tech-
nologií WT může být ve většině pří-
padů časově i ekonomicky vhodnější 
než kompletní rekonstrukce vozovky 
a může zajistit další fungování vozov-
ky bez opakování vzniku trvalých de-
formací než např. oprava asfaltové vo-
zovky obnovou krytových vrstev nebo 
kompletní rekonstrukcí na CB vozov-
ku. V  neposlední řadě má tak tato 
technologie pozitivní vliv na redukci 
uhlíkové stopy a úsporu nákladů.

Pilotní realizace 
whitetoppingu v ČR
Opravy vozovek metodou WT se dělí 
na dvě základní skupiny – vrstva WT 
spojená a  nespojená s  podkladem 
– a  mohou být realizovány jak u  vo-
zovek asfaltových, tak i  betonových 
a kompozitních (obr. 1). 

Pro pilotní realizace v České repub-
lice byly vybrány dvě dálniční odpočív-
ky, resp. plochy pro parkování těžkých 
nákladních vozidel, kde se využijí vý-
hody tuhé CB vrstvy na povrchu pro 
zabránění trvalých deformací od sto-
jících těžkých nákladních vozidel. Pro 
oba projekty byla zvolena varianta 
whitetoppingu spojeného se stávající 
asfaltovou vozovkou. Spojení s  pod-
kladní vrstvou bylo navrženo z důvodu 
eliminace rizika pohybu betonových 
desek způsobeného brzdnými a  od-
středivými silami od vozidel.

Obě odpočívky mají pro kamiony 
vyhrazena typická šikmá stání, me-
zi nimiž jsou pojezdové komunikace. 
Obě plochy byly navrženy v technolo-
gii WT, příjezdové komunikace k  od-
počívce byly provedeny z asfaltu.

Únosnost vozovky ověřená meto-
dou rázových zatěžovacích zkoušek 
vykazovala u  obou odpočívek vyho-
vující parametry. Stav povrchu vozov-
ky byl ovšem v  místech odstavných 

NAD ASFALTOVOU 
VOZOVKOU

SPOJENÁ
S PODKLADEM

NAD KOMPOZITNÍ
VOZOVKOU

NAD BETONOVOU
VOZOVKOU

NESPOJENÁ 
S PODKLADEM

 

SEPARAČNÍ VRSTVA

1 Přehled možných typů a aplikací WT 1 Overview of possible WT types and applications

1

WT SPOJENÝ 
S PODKLADEM

NA ASFALTOVÉ
VOZOVCE

NA KOMPOZITNÍ
VOZOVCE

NA BETONOVÉ
VOZOVCE

WT NESPOJENÝ 
S PODKLADEM

SEPARAČNÍ VRSTVA

B E T O N O V É  V O Z O V K Y  C O N C R E T E  R O A D S



43

stání pro kamiony hodnocen jako ha-
varijní. Poruchy se vyskytovaly přede-
vším v  krytové vrstvě, jednalo se ze-
jména o výtluky, deformace a trhliny, 
vysprávky a nepravidelné hrboly. 

Dálniční odpočívka Rajhrad  
na dálnici D52
První pilotní stavba byla realizová-
na v  roce 2020 technologií WT spoje-
ného s  asfaltovým podkladem, roz-
sah a uspořádání parkovacích stání je 
znázorněn na obr. 2. Oprava spočívala 
v odfrézování stávající asfaltové vozov-
ky v tloušťce 140 mm a jejím nahraze-
ní vrstvou WT tloušťky 140 až 150 mm 
v  celkové ploše 3 603 m2, zbytková 
tloušťka asfaltové vrstvy byla minimál-
ně 80 mm.

Dálniční odpočívka Ladná  
na dálnici D2
Druhý pilotní projekt byl realizován v ro-
ce 2021 opět technologií WT spojeného 
s asfaltovým podkladem. Odfrézováno 
bylo 140 mm asfaltové vozovky, na kte-
rou byl proveden WT tloušťky 160, resp. 
180 mm v celkové ploše 2 010 m2. Roz-
sah a  uspořádání parkovacích stání je 
znázorněn na obr. 3.

Posouzení, výpočetní model
Posouzení návrhu whitetoppingu dle 
národního předpisu TP170 nebylo 
možné použít, jelikož výpočet nepo-
čítá se spojením cementobetonových 
a asfaltových vrstev. Posouzení návr-
hu tloušťky WT bylo provedeno dle 
metodiky MEYERHOF, tedy výpočtem 
modulu reakce podloží. Výsledkem 
posouzení je výpočet maximálního 
ohybového momentu od kombinace 
maximálního návrhového zatížení ná-
pravou vozidla, smrštění a vlivu teplo-
ty pro daný rozměr desky.

Výstavba

Zkušební úsek
K  ověření navržené receptury betonu 
pro WT byl nejprve ve vlastní provo-
zovně společnosti Skanska proveden 
zkušební úsek na staré asfaltové vo-
zovce, která byla odfrézována silniční 
frézou. Primárně šlo o ověření základ-
ních parametrů betonové směsi (pev-
nost, smrštění, odolnost proti CHRL), 
která byla navržena ze směsného ce-

mentu za účelem zpomalení hydratace 
a omezení rizika vzniku trhlin v raném 
stadiu hydratace. Dále bylo na jádro-
vých vývrtech zkoušeno spojení mezi 
vrstvou CB a původní  asfaltovou vo-
zovkou. Realizovány byly čtyři va ria n-
ty pro stanovení optimálního ošetření 
povrchu asfaltové vrstvy pro zajištění 
dobrého spojení s CB krytem:
• podklad navlhčený vodou, 
• podklad ošetřený polymerním 

disperzním spojovacím nátěrem 
5 min před betonáží, 

• podklad suchý bez ošetření, 
• podklad ošetřený spojovacím ná-

těrem 60 min před betonáží. 
Na vývrtech průměru 100 a 150 mm 

byly provedeny zkoušky pevnosti ve 
smyku podle ČSN 73 6160 s výsledný-
mi hodnotami 16 až 35 kN u průměru 
150 mm, tedy s poměrně velkým roz-
ptylem. Nicméně i tak bylo zjištěno, že 
vliv aplikovaného spojovacího můstku 
nebyl podstatný. Nejhorších hodnot 
bylo dosaženo u povrchu navlhčeného 
vodou, což bylo následně promítnuto 
do postupu realizace vlastního pilotní-
ho projektu. 

Na výsledcích zkoušek provedených 
na vzorcích ze stavby se však ukáza-

lo, že způsob zkoušení spojení podle 
ČSN  73  6160 není úplně vhodný, pro-
tože k  plnému spojení mezi cemento-
betonovou a  asfaltovou vrstvou nedo-
chází, jedná se pouze o  mechanické 
„zaklínění“ díky makrotextuře vytvoře-
né při frézování asfaltové vrstvy. Povrch 
asfaltu je navíc hydrofobní, takže k che-
mickému spojení betonu s  asfaltem 
prostřednictvím hydratace cementu 
ani dojít nemůže. Zkoušku spojení vrst-
vy WT a asfaltu bude nutné v budouc-
nu lépe definovat, aby postihla princip 
skutečného chování souvrství u  tech-
nologie WT.

Frézování a příprava podkladu
Frézování má zajistit dostatečnou mak-
rotexturu asfaltového povrchu, aby 
mohlo dojít k maximálnímu mechanic-
kému spojení s  CB vrstvou, proto byly 
na zkušebních úsecích provedeny dva 
pojezdy silniční frézou. 

Po odfrézování asfaltových vrstev 
na odpočívce Rajhrad byl povrch kom-
paktní, měřením byla potvrzena vyho-
vující únosnost konstrukce. Veškeré 
trhliny byly uzavřené a pasivní, nebylo 
je tedy nutné sanovat. Pro omezení je-
jích kopírování do povrchu WT byly pře-

2 Rozsah aplikace WT na odpočívce Rajhrad 3 Rozsah aplikace WT na odpočívce Ladná
2 Scope of the WT application on the Rajhrad rest area 3 Scope of the WT application  
on the Ladná rest area
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mostěny ocelovou výztužnou kari sítí 
100/100/10 mm osazenou při spodním 
povrchu vrstvy WT.

U odpočívky Ladná byla situace zce-
la odlišná. Povrch byl sice kompakt-
ní, avšak zjištěné poruchy zejména ve 
formě aktivních příčných i  podélných 
trhlin a  síťových trhlin indikovaly pro-
blémy s podložím vozovky, což bylo po-
tvrzeno i měřením únosnosti. Bylo tedy 
nutné přistoupit k návrhu sanací těch-
to poruch. Naštěstí však byly naměřeny 
větší tloušťky zbytkových asfaltových 
vrstev v rozsahu 120 až 260 mm. Po pře-
počtu podle výše uvedeného modelu 
bylo rozhodnuto o zesílení navržených 
tlouštěk WT o  20 mm, použití betonu 
s rozptýlenou výztuží a zmenšení vzdá-
leností spár WT. V místech nad aktivní-
mi trhlinami a pracovními spárami byly 
desky WT zesíleny výztužnou ocelovou 
sítí 100/100/8 mm, přičemž aktivní trh-
liny byly proříznuty a  zality pružnou 
zálivkou a pro zabránění kopírování re-
flexních trhlin byla separace zajištěna 
vložením pruhu asfaltového pásu šířky 
200 mm.

Beton pro whitetopping
Složení betonové směsi bylo prove-
deno pro CB kryt třídy CB I se zahrnu-

tím specifických požadavků pro WT:
• minimalizace smrštění betonu 

maximálně 0,5 mm/m ve 
28 dnech, ideálně nižší (obr. 4),

• směsný cement CEM II/A-S nebo 
CEM II/B-S, příp. mletá granulovaná 
struska jako příměs při výrobě beto-
nu v kombinaci s cementem CEM I,

• doporučený vodní součinitel 
v/c ≤ 0,4,

• třída pevnosti v tahu ohybem 
(ČSN EN 12390-5) F 4,5.
Pro odpočívku Ladná byla navíc 

použita rozptýlená výztuž. Na zákla-

dě testování různých typů vláken by-
la použita skelná vlákna délky 36 mm 
s modulem pružnosti 72 GPa.

Na odpočívce Ladná byl v  té do-
bě dostupný pouze cement s jemněj-
ším mletím (větší měrný povrch podle 
Blaina), tedy cement s rychlejším ná-
růstem pevnosti, což se při realizaci 
negativně projevilo vznikem smršťo-
vacích trhlin na povrchu na několika 
deskách WT. To potvrzuje, že v rámci 
specifikace betonové směsi pro WT je 
potřeba omezit jemnost mletí cemen-
tu na hodnoty kolem 300 m2/kg.

4 Vliv protismršťovací přísady 5 Pokládka vrstvy WT finišerem – Ladná  
6 Úsek zhotovený technologií WT – Rajhrad 7 Úsek zhotovený technologií WT – Ladná
4 Effect of a shrinkage reducing admixture 5 WT paving – Ladná  
6 WT section – Rajhrad 7 WT section – Ladná
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Pokládka vrstvy whitetoppingu
Spojovací můstek byl použit jen 
v omezené ploše, a to pouze pro sle-
dování rozdílů v  chování. V  okolí ka-
nalizačních šachet a vpustí byly desky 
vyztuženy šikmými ocelovými výztuž-
nými pruty v  rozích. Na důkladně 
očištěný povrch byla menším typem 
finišeru Bidwell 5000 položena vrst-
va WT v šikmých pruzích podle uspo-
řádání stání vozidel (obr. 5). Poklád-
ka byla prováděna nejprve v  lichých 
pruzích šířky cca 10 m do podélného 
ocelového bednění a  poté v  sudých 
pruzích mezi již hotové konstrukce. 
Povrch betonu byl ošetřen kartáčová-
ním pro zajištění dobrých protismy-
kových vlastností a na závěr byl opat-
řen nástřikem proti odparu.

K řezání spár do hloubky 1/2 tloušť-
ky desky bylo přistoupeno přibližně 
po 20 h od pokládky. Spáry nebyly 
vyztužovány kluznými trny. Následně 
byly spáry v  horní části rozšířeny do 
tvaru komůrky a  vyplněny pružnou 
zálivkou za studena. Hotová vrstva WT 
s prořezanými spárami je na obr. 6 a 7.

Uspořádání spár u  šikmých stání 
znamená vytvoření atypických tva-
rů desek, tzv. biskupských čepic, na 
styku s  kolmo uspořádanými pojez-
dovými komunikacemi, aby nevznika-
ly ostré rohy (obr. 2 a 3). U některých 
koncových detailů se však nebylo 

možné nestandardním tvarům desek 
vyhnout, ty byly však vyztuženy oce-
lovou sítí.

Monitoring
Součástí obou staveb bylo zřízení mě-
řicího a sledovacího zařízení pro mo-
nitoring během realizace stavby a  tří 
let po realizaci. Zařízení je osazeno ve 
vybrané desce WT na třech místech 
(2× na okraji, 1× uprostřed) a vždy ve 
čtyřech úrovních (2× ve WT, 2× v asfal-
tové vrstvě) (obr. 8 a 9).

Sledovány jsou parametry, kte-
ré slouží k ověření chování konstruk-
ce v  průběhu výstavby a  za provozu, 
hodnoty jsou odečítány v  intervalu 
10 min:
• deformace v hotové konstrukci 

pomocí strunových tenzometrů,
• separace mezi betonovou a asfal-

tovou vrstvou s použitím induk-
čních snímačů,

• průběh teplot v hotové konstrukci 
v místě každého strunového 
tenzometru,

• průběh teploty vzduchu ve stan-
dardní výšce 2 m,

• průběh intenzity slunečního osvitu,
• sekvenční fotografický záznam 

monitorovaného místa.
Do současné doby (leden 2023) 

ukázal monitoring dobré chování vrst-
vy WT s  tím, že naměřené deformace 
a  z  nich vypočtená napětí nepřekra-
čují dovolené namáhání. Měření kři-
vostí (graf na obr. 10) potvrzuje, že 
k  plnému spřažení vrstvy WT s  asfal-
tovou vrstvou nikdy nedošlo. Měření 
separace (graf na obr. 11) potvrdilo, 
že dochází k  postupnému rozevírání 
vodorovné spáry a  po šestnácti mě-
sících se hodnota ustálila na cca 0,25 
až 0,30 mm. Makrotextura vytvořená 
frézou na asfaltové vrstvě zajišťuje 
mechanické „zaklínění“ obou vrstev 
a brání tak vzájemnému posunu, obě 
vrstvy však nefungují jako spřažený 
heterogenní průřez pro ohyb. 

Kromě uvedených měření se ještě 
jednou ročně provádí celoplošná kon-
trola spojení vrstvy WT s  podkladem 
metodou impact echo.

Na základě výsledků monitoringu, 
který stále probíhá, pak budou zhod-
noceny a  případně upraveny projek-

8 Schematické znázornění monitoringu 9 Osazení snímačů před betonáží 10 Celková křivost na 
betonové a asfaltové vrstvě 11 Průběh separace betonové a asfaltové vrstvy na třech místech 
během šestnácti měsíců 
8 Plan of an instrumented slab and positions of the sensors 9 Setting up of the sensors before 
the paving started 10 Total curvature of the asphalt and WT layers 11 Course of the separation of 
concrete and asphalt layers at three places during a period of sixteen months

křivost asfaltové vrstvy                           křivost betonové vrstvy

D1 [mm] D2 [mm] D3 [mm] D4 [mm]

K 
[1

/k
m

]

Se
pa

ra
ce

 [m
m

]

Datum a čas [-] Datum a čas [-]

98

10 11



46                        1/2023

tové předpoklady a  kalibrovány vý-
počtové modely. Závěry mohou také 
posloužit jako podklad pro vypracová-
ní samostatného předpisu pro opravy 
vozovek technologií WT.

Ultratenký whitetopping
V rámci projektu Oprava nádvoří Ústa-
vu hematologie a  krevní transfúze 
v Praze (ÚHKT) realizovala společnost 
Skanska v srpnu 2022 ultratenký whi-
tetopping (UTWT), kdy je tloušťka be-
tonové krycí vrstvy menší než 100 mm. 
Podle rešerší se jedná o  první UTWT 
v  České republice. Podkladem byl 
22  let starý beton s  povrchem, kte-
rý byl degradován vlivem zmrazova-
cích cyklů. Nová deska má tloušťku 
60 mm s řezanými spárami ve vzdále-
nostech 800 až 900  mm a  je spojena 
s podkladem.

Ve fázi přípravy byla navržena a ově-
řena receptura betonu s  důrazem na 
dobrou odolnost vůči CHRL a  pev-
nost v  tahu. Výsledný beton C50/60 - 
XF4 - Dmax 8 mm obsahoval CEM II/A-M 

(S-LL) 42,5 R, dvě frakce kameniva, na-
nofiler, superplastifikační přísadu, pro-
vzdušňovací přísadu a rozptýlenou vý-
ztuž. Protože autodomíchávač nemohl 
vjet do areá lu, bylo nutné zřídit překla-
dové místo betonu a receptura betonu 
musela být navržena na prodlouženou 
dobu zpracovatelnosti 180 min. 

Projekt byl realizován jako spon-
zorský dar, a  proto byly minimalizo-
vány náklady na diagnostiku pod-
kladních vrstev. Vzhledem k  absenci 
poruch se předpokládalo, že podklad-
ní vrstvy byly dohutněny provozem. 
Povrch stávajícího betonu byl nejpr-
ve očištěn od volných nečistot, těs-
ně před pokládkou byl vysokotlakým 
čističem navlhčen (bez louží) a  poté 
na něj byla uložena vrstva UTWT. Zá-
měrem bylo realizovat UTWT spojený 
s podkladním betonem, avšak na zá-
kladě poznatků z realizace a monito-
ringu předchozích pilotních projektů 
nebylo bazírováno na spojení doko-
nalém. Bylo v  zásadě využito hrubé 
makrostruktury podkladního betonu, 
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12 Courtyard area of the Institute of Haematology and Blood Transfusion (IHKT) before the repair 
13 UTWT just after concreting and the macrotexture of the existing concrete 14 UTWT just after 
concreting and cutting of the joints

který zajišťoval budoucí horizontální 
stabilitu finální vrstvy (obr. 13).

Beton byl ukládán do bednění, kte-
ré tvořily ocelové úhelníky, popř. stáva-
jící obrubníky. Po zhutnění betonu vib-
račním hladítkem byl povrch urovnán 
plastovým hladítkem. Poté byla pomo-
cí měkkého koštěte vytvořena striáž. 
Pro zajištění správné hydratace byl po-
vrch opatřen parotěsným nástřikem ve 
zvýšeném dávkování.

Další technologickou komplikací byl 
zákaz řezání spár v době nočního klidu 
mezi 22. a 6. h. Z toho důvodu bylo slo-
žení betonu nastaveno tak, aby za da-
né teploty bylo možné spáry nařezat 
hned po betonáži tentýž den, přičemž 
poslední pokládka musela proběhnout 
před 13. h. Příčné spáry byly řezány ruč-
ní řezačkou, dlouhé podélné spáry by-
ly řezány pro lepší dosažení pohledové 
linky řezačkou s pojezdem.

Tenké spáry byly zatěsněny jed-
nosložkovým polyuretanovým tme-
lem pro dosažení delší životnosti. 
Pohled na finální plochu zhotovenou 
technologií UTWT je na obr. 14.

12 13
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Závěr
Realizace pilotních projektů oprav  
parkovacích stání dálničních odpo-
čívek metodou WT na asfaltový pod-
klad jsou prvními opravami realizo-
vanými touto metodou na území ČR. 
Jako klíčová se ukázala důkladná 
diagnostika stávající vozovky před 
vlastním návrhem a následná kontro-
la a  odstranění poruch zjištěných po 
odfrézování vozovky. Díky monitorin-
gu bylo ověřeno chování celého sou-
vrství a změřena separace vrstev, kte-
ré ohybově prakticky nespolupůsobí.

Technologie WT na asfaltovém 
podkladě může být efektivní meto-
dou opravy stávajících zatížených 
vozovek, které jsou v  dobrém stavu 
z  hlediska únosnosti vozovkového 
souvrství a  u  kterých je žádoucí od-
stranit dlouhodobě opakovaný vznik 
povrchových poruch způsobených 
pomalu se pohybující dopravou, tj. tr-
valé deformace, příp. rozpad povrchu 
krytu vozovky.

Technologie whitetopping je také 
šetrnější k  životnímu prostředí a  je 
i ekonomičtějším řešením díky tomu, 
že se ponechává maximum materiálů 
z původní vozovky a využívá se jejich 
reziduální únosnosti. Tím se omezu-
je spotřeba nových materiálů a jejich 
doprava. U  uvedených projektů či-
ní předpokládané snížení stopy CO2 
oproti kompletní výměně vozovkové-
ho souvrství za CB kryt cca 40 %. Ná-
kladová úspora se pohybuje na stejné 
úrovni, tedy opět 40 %. 

Technologie ultratenký whitetop-
ping může být velmi efektivní techno-
logií oprav betonových ploch a vozo-
vek. Pilotní realizace proběhla v srpnu 
2022, přičemž plocha bude v  dalším 
období sledována. Finální vyhodno-
cení úspěšnosti této technologie bu-
de provedeno cca po jednom roce 
provozu.

Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.
Skanska a.s.
bohuslav.slansky@skanska.cz
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