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Kryty vozovek pozemních komunikací v historických souvislostech   

I. Stručný exkurz do historie silničního stavitelství na našem území                            

   (období do r. 1920) 

 O nejstarších komunikačních směrech na našem území máme doklady již 

z doby kamenné, kdy mezi horninami používanými při výrobě štípané industrie na-

cházíme i suroviny ze zdrojů mimo naše území. Některé z nálezů, jako je třeba 

obsidián nebo radiolarit, musely být dovezeny do našich končin ze vzdálenosti sto-

vek kilometrů. Výrobky římské provenience nacházené na českomoravském pome-

zí jsou dokladem kontaktů s územím mocné římské říše. 

 Keltská sídla ležící v nížinných oblastech byla propojena cestami celým  

středočeským prostorem až k oppidu Závist u Prahy. Je pravděpodobné, že i do-

prava mlecích kamenů, vyráběných Kelty v Oparenském údolí v severozápadních 

Čechách a dodávaných až do Hradiska u Protivína (vzdušnou čarou přes 240 km), 

šla po těchto stezkách. Do období prvních staletí po Kr. řadí historici několik Janta-

rových cest směřujících přes naše území od Baltu na jih Evropy.  

 Komunikace v raném středověku lze charakterizovat jako ušlapané pěšiny 

pro pocestné a soumary, které se postupně upravovaly na zemní cesty. Ty byly 

v péči jednotlivých kmenů a později v opatrování feudálů. K jejich úpravě mohl být 

výjimečně použit kámen, větvě či kmeny stromů. Z dnešního pohledu se zřejmě  

jevily jako neudržované polní cesty. Úroveň stezek a cest se výrazně zlepšila za 

panování krále Přemysla Otakara II. Požadavek na lepší cesty byl vyvolán potřebou 

propojit nově zakládaná města kvalitní cestou. K dalšímu zlepšení situace na 

cestách  došlo v rámci celkového hospodářského vzestupu za panování Karla IV.  

 Zpevňováním jízdních pruhů kameny, hatěmi a kmeny cesta „silnila“ – stala 

se silnicí. Ke zkvalitnění cest a bezpečnosti na nich mělo přispívat vybírané mýto.  

Se začátkem 15. století, s nástupem husitských bouří, přišel úpadek hospodářství         

i obchodu. Špatná  ekonomická situace společnosti se projevila i na stavu cest. 

Náprava stavu nepřišla ani po sněmu panské jednoty v r. 1423. 

 Polohu prvních silnic můžeme sledovat podle starých map. První mapou, na 

které jsou vyobrazeny silnice vedoucí přes území Čech a Moravy, je mapa střední 

Evropy od Erharda Etzlauba z r. 1501. Období od konce středověku je charakteris-

tické snahou o zlepšování stavu hlavních komunikací jejich zpevňováním a rozšiřo-

váním.  

 Nutnost zabezpečení sjízdnosti silnic se výrazně projevila až v druhé polovi-

ně 16. století v souvislosti s rozvojem poštovních dostavníků. Pro podporu  pravi-

delného poštovního provozu byla ustanovena povinnost zabezpečení sjízdnosti 

poštovních silnic. Údržbové práce se proto soustřeďovaly na vyrovnávání a zpev-

ňování poškozených lokálních míst nebo krátkých úseků místním materiálem, na-

cházejícím se v údolích řek, nebo kamennými, lehce rozpojitelnými materiály. Uká-

zalo se však, že tato údržba poštovních silnic je neúčinná a postupně se přistupo-

valo ke stavbě nových vozovek.  

 V r. 1726 předložila nově zřízená císařská komise návrh na vybudování 

„umělých“ silnic tak, aby podklad byl z velkých kamenů vyplněných štěrkem a pís-

kem a na horní vrstvu byly položeny menší kameny a na ně vrstva štěrku a písku. 

Opravu silnic dřevěnými hatěmi komise zamítnula jako neúčelnou.  

Termín silnice se poprvé vyskytuje 

v rukopise Život svatých Otců z druhé polo-

viny 14. století.  

První pravidelné poštovní spojení zřídili 

Thurn-Taxisové v r. 1527 mezi Prahou        

a Vídní. Zpočátku dopravu poštovních zási-

lek obstarávali pěší, nebo jízdní na koni. Po 

r. 1750 vzniká kolem poštovních cest síť 

poštovních stanic.  

Dlažby z neopracovaných kamenů se od 

konce středověku objevují ve městech           

a obvykle jimi byly upraveny ulice od měst-

ských bran na náměstí. Např. o dlažbě 

v Poličce je zpráva již z r. 1360, z Chrudimi 

z r. 1445.  

Klaudianova mapa Čech z r. 1518 

Mapa předpokládaných tras tzv. Trstenické 

stezky 

Příčný řez hlavní římské cesty 

Příklad konstrukce středověké silnice  
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 Středověké silnice z hlediska uspořádání konstrukce vrstev byly typem řím-

ských silnic. Do konstrukce vozovky zhotovené v úrovni terénu byly naplocho po-

kládány velké kameny, na které byla položena vrstva menších kamenů a na ně 

vrstva ze štěrkopísku nebo z lehce rozpojitelných místních kamenných materiálů. 

Celková tloušťka konstrukce vozovky ve středu silnice byla 250 až 450 mm.  

 Silnice v období 1750 – 1850 jsou charakteristické vznikem modernější zá-

kladní sítě císařských silnic, stavěných a udržovaných podle patentu Marie Terezie 

z r. 1778. Ostatní silnice, většinou zajišťující napojení na nově vybudované císař-

ské silnice, byly stavěny a udržovány vrchností a městy bez účasti státu. Tyto silni-

ce pak po roce 1850 přešly do správy nově zřízených okresů. Nové zásady v traso-

vání silnic a konstrukci vozovek výrazně přispěly ke kvalitě budovaných silnic. Nově 

vedená trasa silnice byla projektována tak, aby šla cestou zmírnění spádů.  

 Druhá polovina 18. století a začátek 19. století v Evropě byly další etapou ve 

vývoji konstrukcí vozovek. Jejich celková tloušťka se snížila na přibližně 250 mm, 

což bylo pozitivním přínosem.  

 Začal se klást důraz na odvodnění pláně a vozovky. Vozovka byla zhotove-

na na zvýšeném silničním tělese s příkopy, které sloužily k odvedení vody mimo 

silniční těleso.  Povrch vozovky tvořila jedna vrstva z hrubého štěrku, v pozdějším 

období byl povrch tvořen dvěma až třemi vrstvami z různých materiálů.  

 Obrusná vrstva vozovky byla zhotovená z drobného štěrku o velikosti zrn 

kameniva do 20 mm. Opatření přispělo k ulehčení provozu koňských povozů a po-

hodlí jejich uživatelů. V období začátku 19. století dochází ke změně ve středověké 

silniční konstrukci. Ploché kameny položené na pláni jsou nahrazeny lomovým ka-

menem jehlanovitého tvaru. Tloušťka štětového podkladu závisela na výšce štěto-

vých kamenů - štětu. Byla v průměru 250 mm. Čtyřúhelníková základna štětu byla 

150 až 300 (max. 450) mm.   

 Mezery mezi jednotlivými štětovými kameny byly vyklínovány úlomky z hlav 

štětového kamene s doplněním štěrku. Tímto technologickým opatřením se do-

sahovalo větší únosnosti vrstvy a rovnoměrnějšího rozložení tlaku na pláň. Štěrko-

vé vozovky se štětovým podkladem, které byly označovány jako štětoštěrkové vo-

zovky, byly uplatňovány nejen při výstavbě vozovek silnic, ale i komunikací ve měs-

tech v průběhu půldruhého století. Byly používány ještě v první polovině 20. století 

pod dlažbu a při výstavbě významných silničních úseků na Slovensku.  

 Rychlý rozvoj motoristické dopravy po I. světové válce, s vozidly pohybující-

mi se na kolech s pneumatikami, klade nové podmínky na vozovky pozemních ko-

munikací. Je předznamenáním konce štětovaných vozovek, které jsou spojeny jen 

hlinito-písčitým tmelem.  

 Po první světové válce se místo štětu začal používat makadamový podklad  

i na území ČSR. Přechod na makadamové podklady vozovek umožnila technologie 

drcení lomového kamene, přičemž pod názvem makadam se rozumí frakce kame-

niva 63 - 120. Makadamová vrstva spolu se štěrkovou vrstvou kameniva frakce        

45 - 63 byla označována jako štěrkomakadamová vrstva a zhotovovala se v celko-

vé tloušťce 350 mm. Podkladové vrstvy z makadamu, ale i ze štěrku, byly rozprostí-

rány ze začátku ručně, později vlečnými srovnávači (grejdry) a zhutňovány těžkými 

parními válci.  

Od r. 1775 se konstrukce silnic řídily meto-

dou nazývanou „francouzská“, kterou navr-

hl kolem r. 1764 inženýr Tréssaquet. Jeho 

řešení příčného profilu silnice spočívá pře-

devším v dokonale střechovitě upravené 

pláni a oboustrannými odvodňovacími pří-

kopy a v dostatečné kamenité vrstvě ze 

štětu a štěrku.  

 

 

 

Na snahy Tréssaqueta navázal koncem 18. 

stol. a počátkem 19. stol. anglický inženýr 

Telford a hlavně pak Skot Mac Adam, jehož 

jméno souvisí s technologickým pojmem 

„makadam“. Makadamové podkladní vrstvy 

se osvědčily lépe než štětové, navíc pozdě-

ji mohly být rozprostírány strojně.  

 

Konstrukce silnice podle  francouzského 

inženýra Tréssaqueta 

Konstrukce vozovky podle Mac Adama 

 

Tvůrcem moderní konstrukce vozovky pro 

konec osmnáctého a prakticky celé století 

devatenácté je Skot Mac Adam (nar. 

1756).  

K  uplatnění myšlenky Mac Adama by 

nemohlo dojít, pokud by již před tím nedo-

šlo k rozvoji průmyslu, hlavně strojírenství. 

K výrobě makadamu, následně jeho po-

kládce a hutnění, sloužily v té době  mo-

derní stroje. Byly to drtiče, zařízení pro 

třídění kameniva, rozprostírací zařízení a 

hutnicí stroje, které v poslední třetině  

devatenáctého století začal pohánět parní 

stroj. 

Využití  makadamu, od časů jeho rozšíření 

v ostrovní Anglii, mělo na našem území 

nejméně stoleté zpoždění.  I v následují-

cích desetiletích  byl makadam používán  

v kombinací se štětem. Ten byl i nadále 

používán do spodních podkladních vrstev 

vozovky a pokládán ručně.  
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 Na samotném začátku využití automobilové dopravy, ještě dříve, než si roz-

voj dopravy vynutil nápravu vedení trasy komunikace  (ve vztahu k návrhovým prv-

kům komunikace), se muselo silniční stavitelství vyrovnat s „ničivým“ účinkem rych-

losti motorových vozidel na štětové vozovce.  

 Tradičním řešením vzniklé situace bylo využití léty prověřené technologie 

krytu vozovky z dlažby. Štěrkomakadamové, ale i štětomakadamové podkladní 

vrstvy vozovek ve městech vytvářely vhodné podmínky ke zhotovení dlážděných 

vozovek z přírodního nebo umělého kameniva.  

 V okolí míst, kde nebyla naleziště vhodného kamene pro výrobu dlažebních 

kostek, se využívaly říční valouny. Zpevnění povrchu komunikace bylo známé pod 

pojmem "kočičí dlažba". Přestože se většinou tyto dlažby již nedochovaly, je možné  

vidět je ještě dnes v mnoha historických centrech měst jako zpevněná nádvoří  

památkově chráněných objektů.    

 Ve městech byly vozovky zhotovovány buď z velkých dlažebních kostek 160 

x 160 mm, nebo z drobných dlažebních kostek tvaru krychle o hraně 100 mm nebo 

120 mm. Dlažby vozovek z drobných kostek byly poprvé použity ve městech ve 

druhém desetiletí 20. století, po vzniku Československé republiky. Tehdy již bylo 

známé, že drobná dlažba přenáší zatížení od dopravy lépe, než tomu bylo v přípa-

dě velké dlažební kostky o hraně 160 mm.  

 Tloušťka velké dlažební kostky byla 160 mm s půdorysnou čtvercovou plo-

chou 160 x 160 mm nebo s obdélníkovou plochou 160 až 300 mm. Velká dlažební 

kostka byla zpočátku kladena na upravenou pláň, později do vrstvy škváry, štěr-

kopísku nebo na makadamovou vrstvu. Dlažební kostky byly kladeny do pískového 

lůžka o tloušťce 30 až 50 mm a spáry mezi jednotlivými kostkami byly vyplněny 

pískem, později asfaltovým pojivem. 

 Údržba a obnova dlážděných vozovek byla jednoduchá. Pokud docházelo       

k zaboření některých kostek dlažby do pláně nebo podkladových vrstev, bylo mož-

né vykonat opravy na místě. Tyto poruchy se vyskytovaly nejčastěji v případě velké 

dlažební kostky položené na pláni.  

 S rozvojem motorismu se ukázalo, že dlažby nevyhovují zatížení a byly od-

straněny a nahrazeny vozovkami, které lépe vyhovují zatížení a podmínkám provo-

zu. Velkou nevýhodou dlážděných vozovek byla jejich pracnost a hlučnost. Hluč-

nost se částečně odstraňovala zalitím spár asfaltovými silničními pojivy, případně 

zhotovením infiltračních postřiků.  

II. Vybrané technologie stavby vozovek na našem území po roce 1920                           

   (období do r. 1940) 

 S rozvojem železnic v druhé polovině devatenáctého století ustoupil význam 

našich silnic pro nákladní dopravu silně do pozadí. Pouze velká města, z důvodu 

rychlého přírůstku obyvatelstva, byla nucena svoji silniční síť rozšiřovat. Důvodem 

bylo získání přístupu k novým stavebním místům, přičemž při zřizování vozovek se 

musely zohledňovat požadavky obyvatelstva po stránce hygienické (bezhlučnost       

a bezprašnost). V malých městech a na mimoměstských silnicích byly vozovky  

upravovány nezměněným způsobem tak, jak je prováděl před 100 lety Mac Adam.  

Problém s prašností vozovek výstižně cha-

rakterizuje dobový odborný tisk z r. 1922: 

„za stopou rychle se točící pneumatiky 

vzniká vzduchoprázdný prostor, ssacím 

účinkem kol se vysaje hlinito-písčitý tmel a 

kámen se uvolní“.      

Rozrývač k parnímu válci (přelom 19. a 20. 

stol.) 

Lehčí parní válec, 10 tun (konec 19. stol.) 

Ukázka z příručky Dehtové vozovky, kterou v r. 1937 vydala firma TEERAG Praha → 

Čtyřkolový dehtovací stroj za koňský potah 

(snímek z r. 1926) 
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 Výstavba makadamové silnice, skládající se ze štěrkových vrstev, které se 

za použití písku a za stálého kropení vodou hutnily těžkými válci, byla v 19. století 

nejhospodárnější technologií výstavby silnic. S příchodem automobilů a hlavně         

s nárůstem dopravy se  dosavadní technologie úpravy silnic ukázaly jako nevyho-

vující. 

 Československo v období po I. světové válce, více než stavbu nových vozo-

vek, řešilo problematiku opatření krytu vozovky bezprašnou úpravou. Základní roz-

díl mezi tehdy převážně užívanými štěrkovanými vozovkami a novodobým způso-

bem představovaly asfaltové silnice.  

  

 Asfalt jako pojivo byl využíván pro povrchovou úpravu:  

 pro zřizování vozovek penetračním způsobem, jako tzv. asfaltový makadam;  

 pro pořízení vozovek mísením směsí, jako štěrkový asfalt,  

 asfaltový beton a pískový asfalt;,  

 a pro pokládku litého asfaltu.  

 

 K materiálům a technologiím, které v dalších desetiletích obstály, patřila 

žulová dlažba, dřevěné špalíky, cihly, dehtové a asfaltové úpravy, cementový be-

ton.   

Dřevěná špalíková dlažba 

 Špalíčky zhotovené z kmenů stromů, zbavené kůry, průměru od 15 do 25 

cm, přibližně stejné výšky, bez dalšího opracování, byly kladeny na hlinitý podklad 

a pěchovány. Nevýhodou přibližně kruhového průřezu první špalíčkové dlažby byly 

velké spáry. Později bylo přikročeno k úpravě špalíčků na čtyřhranné nebo šesti-

hranné. Zpracování špalíčků se provádělo ručně, podle šablony, přímo na místě 

pokládky.  

 Kvalita špalíčkové dlažby a její trvanlivost se odvíjela od použitého dřeva. 

Takovým vhodným dřevem byla švédská jedle. Primitivní výroba špalíčků přímo na 

místě byla nahrazena pravidelně řezanými hranoly, které byly různě impregnovány, 

roztokem chloridu zinečnatého a chemickými látkami na bázi dehtových olejů.  

Dehtování silnic 

 Technologií, která v poměrech mladé Československé republiky po r. 1920 

nachází své široké uplatnění je povrchové dehtování silnic. V počátcích dehtování 

se využívalo k silničním úpravám dehtu surového. Později se zjistilo, že surový 

dehet nevyhovuje a začalo se proto pracovat s dehtem, který byl k těmto účelům 

zvlášť připravený.  

 Odborný časopis silničářů, Silniční obzor, ve svém prvním čísle z r. 1922, na 

str. 83 popisuje použití dehtu při povrchovém dehtování silnice. Technologie byla 

využita v r. 1914 v nymburském okrese na příjezdové komunikaci k cukrovaru        

a dostala přednost před dlážděným krytem z velké kostkové dlažby. Investora vedla 

k rozhodnutí cena za použitý materiál.  

Se zákony č. 116 a 144 z  r. 1927 „o silnič-

ním fondu“ nastal historický obrat 

v silničním stavitelství v Československé 

republice. Tehdejšímu ministerstvu veřej-

ných prací byla dána možnost zahájit ve 

větším rozsahu rekonstrukci vozovek stát-

ních silnic.   

 

Pokusy o vytvoření trvanlivého silničního 

krytu jsou staré. Od začátku 19. stol se 

zkoušely nejrůznější hmoty. Dřevěné špalí-

ky, asfaltický vápenec, asfalt dusaný               

a válcovaný, živičný makadam, beton, cihly 

struska a kaučuk. Pokusy se železnými 

deskami a kostkami byly provedeny v r. 

1865 v New Yorku a 1877 v Berlíně, se 

sklem v r. 1898 v Lyonu. S kostkami 

z napuštěného lisovaného sena v r. 1898   

v americkém Richmondu.  

 

Historicky zaznamenáno, byla špalíčková 

dlažba pokládána po  r. 1820 v Rusku, v r. 

1844 v Anglii a severní Americe a kolem        

r. 1880 v Německu.  

 

Průmyslově bylo dehtu v silničním stavitel-

ství použito v Anglii a USA již po r. 1820. 

Literatura uvádí, že vůbec první využití 

dehtů k nátěru vozovky bylo použito 

v Monte Carlu, kdy místní lázeňský lékař 

Guglielminetti řešil stížnost lázeňských 

hostí na obtěžující a škodlivé prášení ze 

silnic. Použil tedy nátěr vozovky dehtem. 

Jeho práce vzbudily velký zájem a přispěly 

značnou měrou k velkému rozšíření dehto-

vých silnic v Anglii, Francii, Německu a 

Švýcarsku.  

Pojízdná pánev o objemu 1,3 m3, ve které 

dva dělníci promíchávali ohřívanou směs, 

(snímek z r. 1926) 
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 Velká kostková dlažba stála 12 K a vějířovitá (drobná dlažba) 7 K za m2, 

dehtování 35 haléřů za m2. V článku se dále uvádí, že během světové války (dnes 

myšleno I. světové války) nebylo silnici nutné udržovat. Před nátěrem byl dehet 

ohřát na 80 – 100 °C, následně horký rozprostírán a po hodinovém zaschnutí slabě 

popískován. Spotřeba dehtu se pohybovala kolem 3,5 kg na m2.  

 K dehtování bylo využito pojízdné dehtovačky německé firmy Breining           

a ruční dehtovačky firmy Rudolf z Plzně. Autor článku vidí hlavní přednost technolo-

gie dehtování v zabránění vnikání vlhkosti do štěrkové vrstvy, omezení tvoření pra-

chu a snadnější údržbě při znečištění silnice blátem.  

 Významných úspěchů s použitím dehtů dosáhl na našem území inženýr         

J. Schwarz. Jeho vozovky z dehtového betonu pokládané na mostech sloužily do-

pravě desetiletí. Např. vozovka z dehtového betonu položená v r. 1869 na mostě 

v Roztokách u Prahy vydržela v bezvadném stavu 43 let a byla odstraněna až při 

rekonstrukci mostu.   

 V Čechách byly nejstarší dehtové úpravy realizovány v okresech Beroun, 

Nymburk a Karlovy Vary.  

První pokusy s dehtem byly prováděny již 

od r. 1834 v Anglii, Francii a USA, ale ve 

větším rozsahu teprve od r 1871 ve Francii. 

Úpravy většího rozsahu dehtováním byly 

po r. 1901 realizovány pod vedením Dr. 

Guglielminettiho v Monte Carlu a Ženevě. 

V USA se dehtování rozšířilo od r. 1898.  

Dehtovací stroj Laffly  

 Dehtovací stroj Laffly  byl vyroben v r. 1926 ve Francii. Podstatnou část 

stroje tvořila obdélníková plechová korba namontovaná na podvozek s odpérova-

nými koly o průměru 120 mm. Nádrž  lichoběžníkového tvaru měla objem 1200 

litrů. Její postranní stěny a dno byly v nepřetržitém styku s výhřevnými plyny. Naho-

ře byl umístěný koš se sítem, který sloužil k plnění nádrže.  

 Zahřívání dehtu bylo zajištěno ze dvou ohnišť umístěných na přední a zadní 

straně vozu pod nádrží. Do ohnišť se přikládalo z toho místa, kde to bylo výhodněj-

ší, ale i podle směru větru. Ohniště byla oddělena stěnou, každá pec měla vlastní 

komín. Výhodou dvojího topení bylo rychlé zahřívání dehtu na potřebnou teplotu, 

která se kontrolovala teploměrem umístěným nad nádrží. Stroj ohřál dehet na tep-

lotu 75 °C za 30 minut.  

 K převážení stroje se používalo koňského potahu nebo automobilu. Stroj byl 

obsluhován dvěma pracovníky, řidičem a dělníkem, ten  dohlížel  na správné roztí-

rání dehtu a na chod košťat. Košťata byla umístěna na dvoukolovém povozku, kte-

rý se připřahal za dehtovací stroj. Košťata byla připevněna k podvozku pohyblivě, 

při práci se spustila až na zem. Pohyb košťat byl zajišťován ruční pákou. Šířka 

košťat měřila 240 mm. Stroj nahradil čtyři dělníky.  

Cisternový kropící vůz vyráběný na pod-

vozku nákladního automobilu Škoda 

firmou R. A. Smekal Slatiňany v letech 

1926 až 1928. 

Dehtovací stroj Laffly z r. 1926 

Ukázky z příručky Dehtové vozovky, kterou v r. 1937 vydala firma 

TEERAG Praha  
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Kitonování  

 Kitonování byl technologický proces přípravy směsi, který se v silničním 

stavitelství využíval po r. 1910. Základním produktem k výrobě dehtové emulze 

byla ve vodě úplně rozpustná dehtová látka – kiton.  

 Emulze byla připravována pomocí mastné hlinky v koncentrovaném stavu 

s 30% obsahem vody. K dalšímu ředění vodou docházelo až na místě spotřeby, 

nejčastěji s dvojnásobným množstvím vody - s ohledem na počasí. Za vlhkého po-

časí s ředěním v poměru 150 litrů vody na 100 kg kitonu.  

 Roztok se míchal dřevěnými „pádlovačkami“ v kádích o objemu 600 až 700 

litrů tak dlouho, až byl kiton stejnoměrně rozpuštěný. Tímto způsobem se získala 

tzv. „kitonová voda“. Ta se po promíchání s plnidlem, silně hlinitým pískem, užívala 

jako kalové pojivo k přípravě směsi se štěrkem. Nezbytnou podmínkou pro vytvoře-

ní kvalitního kalového pojiva byla silná hlinitost písku. Náhradní směsí za silně hlini-

tý písek byla směs připravená z dvou dílů ostrého písku a jednoho dílu jílu.  

 Husté kalové pojivo po vyschnutí vody vytvořilo pevný tmel, který propojil 

štěrk. Na vozovku rozprostřená nová vrstva čerstvého štěrku se buď za sucha, ne-

bo slabě skropena vodou, uválcovala. Kiton se dávkoval na vrstvu o výšce 8 cm       

a ploše 1 m2 v množství 2 až 4 kg. Kitonové štěrkové vrstvy se nejčastěji pokládaly          

v tloušťce 10 cm, s doporučením použít ostrohranný štěrk.  

 K základnímu vybavení pracoviště patřily dřevěné kádě, míchadla – tzv. 

pádlovačky, piassavová košťata, konve, hrábě a podložné plechy pod míchanou 

směs.  

 Vlastní technologický postup prací při pokládce směsi spočíval 

v rozprostření režného písku na připravené plání, kropení plochy, předválcování        

a vlastního kitování. To probíhalo obdobným způsobem jako při tradičním kalení 

vozovky.  

 Na obou stranách vozovky se navrstvily asi 20 cm vysoké hrázky ze silně 

hlinitého písku, při větším sklonu ve vzdálenosti 5 m pak i vnitřní příčné hrázky. Na 

silničním banketu se připravila zásoba silně hlinitého písku, kamenné drti, ostrého 

písku ke konečnému posypání a „kitonová“ voda. Hrázky sloužily k zabránění vyté-

kání emulze do příkopů. Pracovní úseky byly rozděleny na délku 30 až 50 m.  

 Následně se na připravený úsek přejelo s míchadlem a emulze se 

z míchadla vypustila na silnici. Následovalo pohazování silnice kamennou drtí. Me-

zitím část emulze pronikla do spodní štěrkové vrstvy. Pokračováním práce bylo 

rozmíchání hlinitého písku z hrázek s kitonovou vodou zbylou na povrchu.  

 V další fázi kitonování roztírala skupina dělníků hráběmi nebo košťaty část 

písku s kitonovou vodou tak, aby se s ní písek řádně spojil a vytvořil kal ve vrstvě 

0,5 až 1 cm. V případě, že byl kal příliš hustý,  a tím náchylný k rychlému vysychá-

ní, rozředil se potřebným množstvím vody.  

 Za stálého válcování došlo v podkladní vrstvě ke spojení štěrku s drtí a vy-

tlačení kitonové vody. Ta se znovu rozmíchala s další části písku a rozetřela na 

štěrkovou vrstvu. Když se všechen písek spotřeboval, případně i ze zásobních hro-

mad, byla celá polovina vozovky dokončena.  

Kiton byl k patentování přihlášen Dr. Ra-

schigem v německém Ludwigshavenu v r. 

1909.  

Ukázky z příručky firmy SHELL, Produkty  minerálních olejů Praha (rok vydání 1930 →↑   
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 Obdobně se zpracovala druhá polovina silnice a nakonec ještě znovu roze-

třel kal ve středu vozovky. Následovalo převálcování a po něm dokonalé rozetření 

nahromaděného kalu na banketech (pomocí košťat) na celou šířku vozovky. Pak se 

kitonová vrstva, v závislosti na počasí, nechala po dobu 3 až 10 hodin zaschnout. 

Následně se celá plocha pohodila ostrým pískem, ten se po 8 až 10 dnech odstranil 

a bylo provedeno konečné převálcování parním válcem o hmotnosti 12 až 15 tun.  

 Poslední doporučovanou úpravou povrchu byl nátěr kitonové vozovky buď 

„studenotekutým“ asfaltem, nebo dehtováním za horka. Vrst-

va nátěru se ještě pohodila drobnou drtí s velikostí zrna 4 až 

8 mm. Studenotekutý asfalt se dávkoval v množství 1,5 až 2 

kg na 1 m2 povrchového nátěru. Dehtování za horka bylo 

možné provádět jen za dobrého počasí a to ještě 

s podmínkou, že bylo možné, z důvodů vyschnutí povrchu 

vozovky, nechat ošetřený úsek silnice na 8 – 10 dnů uzavře-

ný.   

 

 

Basaltoidová dlažba  

 Nejstarší betonová úprava vozovky na našem území byla provedena v r. 

1905 v Litoměřicích z tzv. „betonové basaltoidové dlažby“. Přeloženo do dnes uží-

vané terminologie v silničním stavitelství se jedná o cementobetonovou vozovku. 

Na očištěný a košťaty vymetený povrch štěrkové silnice byly ručním způsobem 

pokládány dvě vrstvy betonové směsi.  

 Spodní vrstva z tzv. nosného betonu v tloušťce 8 cm a  po zatvrdnutí, větši-

nou po třech dnech, bylo přikročeno k položení krycí vrstvy o tloušťce 6 cm. Samo-

zřejmostí bylo provedení dilatačních spár kolmo na osu silnice na vzdálenost 4 až 

10 m, do dilatační spáry se vkládala 3 mm silná asfaltová lepenka. Hutnění polože-

né vrstvy se provádělo ručně, železnými pěchy.  

 Denní výkon pracovní čety o počtu 24 mužů (při ručním míchání betonu) byl 

cca 300 m2 nosné, nebo krycí vrstvy. Při větším rozsahu práce pracovalo i několik 

pracovních čet za sebou. S názvem „basaltoidová dlažba“ přichází v r. 1905 firma 

„Čedičové lomy na Radobýlu“ z Litoměřic. Mezi roky 1905 až 1914 byly                     

z „basaltoidové dlažby“ postaveny silnice v Litoměřicích, Liberci, Mostu, Marián-

ských Lázních a v Ústí nad Labem. Litoměřická firma stavěla betonové silnice i na 

území sousedních států, v Drážďanech, Vídni a Krakově.  

 

Tlumení silničního prachu sirným louhem  

Kropení silnice zředěným sirným louhem bylo vyzkoušeno v r. 1922 ve Švýcarsku. 

Louhem naplněná cisterna motorového kropícího vozu rozstříkala louh po silnici.  

Když voda z roztoku vyprchala, zůstal na vozovce lesklý hnědý asfaltu podobný 

zbytek. Ten potáhl štěrk tvrdým, pevným povlakem, který po týdny zamezoval tvo-

ření prachu na povrchu vozovky.   

 

Dle návodu Dr. Raschiga kiton obsaho-

val: 50 dílů destilovaného kamenného deh-

tu, 10 dílů petrolejového asfaltu, 10 dílů 

hlíny (coby emulsního nosiče) a 30 dílů 

vody.  

Pryžové stíradlo a piassaové koště 

„Lopatová betonka“ - míchačka na beton 

na pásovém podvozku (snímek z r. 1928) 

Slané — Chomutovská ulice, červen 1928, příprava kitonového kalu 

Dvoukolový dehtovací stroj na ruční pohon 

(snímek z r. 1928) 
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Strojní výroba dlažebních kostek  

 Rozvoj ve využití drobné dlažby, spojený        

s nárůstem spotřeby kostek,   podnítil vývoj a rozší-

ření  štípacích strojů. Ruční výroba drobných kos-

tek z  houževnatého a pevného kamene (např. če-

diče a žuly) je velmi obtížná již jen proto, že je pro 

člověka nesnadné při malém rozměru kostky opra-

covávaný kámen udržet v ruce.  

 Strojní výrobu zavedl Ferdinand Weiller, 

který si dal v r. 1900 svůj stroj patentovat. Výhodou 

stroje bylo, že obsluha mohla přesně regulovat  sílu  

úderu stroje. Průměrný výkon  stroje za osmi hodi-

novou pracovní dobu byl 14,5 m3 kostek, tj. cca 115 

m2 dlažby. V ČSR mezi I. a II. světovou válkou vyráběla štípačky kamene chrudim-

ská strojírna Fr. Wiesnera. Zařízení je v podstatě frikční buchar, který má místo 

kladiv sekací nože. 

Dlažby ze zvonivek (klinkrů) 

 Dlažba tohoto typu byla kolem r. 1930 nejvíce rozšířena v Holandsku. Důvo-

dem k jejímu rozšíření byl nedostatek přírodního kamene. Mimo Evropu se použí-

vala v  USA, kde v r. 1926 bylo vyrobeno 413 milionů kusů dlažebních klinkrů. Na 

našem území se začala dlažba tohoto typu vyrábět kolem r. 1905 na Moravě.  Vy-

ráběla se z kvalitní zvonivkové hlíny. Klinkry lisované pod vysokým tlakem se za 

vysokého žáru, a poměrně dlouhého času, vypalovaly do stavu slinutí. 

 Pro silniční vozovky byly vyráběny ve velikosti 20 x 9 x 7 cm. Na 1 m2 polo-

žené dlažby bylo potřeba 50 kusů. Byly vyráběny i nejrůznější tvarovky pro chodní-

ky a obrubní kameny. Dlažební materiál vykazoval velkou pevnost v tlaku a  hou-

ževnatost. Ve srovnání se žulou byl tvrdší. Klinkrová dlažba dobře odolávala mra-

zu, povětrnosti a kyselinám. Trvanlivostí se vyrovnala žulovým dlažbám.  

 Pokládala se do písku vrstvy 3 cm, buď na dobře uválcovanou vozovku, 

nebo betonový podklad o tloušťce 10 až 12 cm. Po položení se dlažba přejížděla 

válcem. Spáry se zalévaly speciální asfaltovou směsí, která nesměla za letních 

veder měknout. V Brně byla tato dlažba v r. 1930 provedena na několika frekvento-

vaných ulicích.  

 

Používání vápence při úpravě silnic – silikátové úpravy 

 První pokusy se silikátovými úpravami silnic byly realizovány ve Francii           

a ve Švýcarsku v  r. 1918, následně pak v Německu, Rakousku a Maďarsku. 

V Československé republice, na základě zkušeností z Francie, se začaly stavět 

první silikátové silnice na Moravě v r. 1924 .  

 Silikátový makadam byl v podstatě makadam z vápencového štěrku, jehož 

mezery válcované štěrkové vrstvy byly vyplněny nepropustnou maltou, která se 

skládala z vápencové drti, vápencového písku a speciálního silikátu, který se ve 

třicátých letech minulého století prodával pod obchodním názvem „silnicit“.  

.  

 

 

Technologie provádění dlažby  

ze zvonivek 

1.Příprava podkladní vrstvy pod zvonivko-

vou dlažbu na okresní silnici v Miroslavi, 

okr. Mor. Třebová  

2. Kladení zvonivkové dlažby  

3. Provádění zvonivkové dlažby na okresní 

silnici v Příměticích, okres Znojmo  

4. Hotová zvonivková dlažba na okresní 

silnici v Mor. Třebové (snímky z r. 1932) 

Wiesnerův štípací stroj ← 

Štípačka měla hmotnost 1500 kg. V chrudim-

ské strojírně se těchto strojů mezi roky 1912 až 

1914 vyrobilo na 30 kusů. Největší část výroby 

směřovala do kamenolomů v okolí Vídně.  
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 Sloučenina oxidu sodného s kyselinou křemičitou v době tuhnutí vnikla do 

povrchu jednotlivých štěrkových kamenů a po dokončení chemického procesu, 

„zkřemenění“ vápence, vytvořila tvrdý štěrk. Výsledkem bylo stmelení vrstvy a zlep-

šení fyzikálních vlastností vápence zkřemeněním.  

 Dobová odborná literatura představuje silikátovou vozovku jako pevnou, 

přitom ne křehkou, ale poměrně pružnou, odolnou proti nárazům, monolitickou, 

nepropouštějící vodu.  

 Další uváděnou předností je její jednoduchá stavba (vrstva pokládky 8 – 12 

cm).  V noci má jasný povrch bez reflexí. Z hlediska konstrukce vozovky představo-

vala silikátová úprava obrusnou vrstvu. Taková vozovka se neobešla bez kon-

strukčních vrstev z tradičních štětů a štěrku.  

 Pro vrstvu tloušťky 80 mm se využíval vápencový štěrk frakce 25 – 50. Vá-

pencová malta byla směs vápencového prachu (0 – 1) 25% a písku (1 – 8) 50% a  

písku (8 – 12) 25%. Na 1 m3 vápencového štěrku bylo potřeba cca 0,35 m3 vápen-

cové malty. Část vápencové malty se ponechala stranou připravená na pozdější 

konečné zakalení vrstvy.  

 Příprava silikátové směsi se prováděla v míchačkách na beton, nebo ručním 

mícháním přímo na pokládaném úseku. Smícháním vápencového štěrku, vápenco-

vé malty a speciálního silikátu – silnicitu byla směs připravena k rozprostření. Dáv-

kování silikátu se řídilo velikostí frakce vápencového štěrku, od 60 do 85 kg silikátu 

na 1 m3 štěrku. Při roztírání směsi se muselo počítat s kompresí vrstvy, která činila 

přibližně 30%, tzn., že např. pro konečnou vrstvu 12 cm byla roztírána vrstva 17 cm 

vysoká. Na plochu 1 m2 vrstvy 10 cm bylo zapotřebí 6,5 až 8,5 kg silikátu.   

 Při ručním míchání se vápencový materiál nejdříve promíchal nasucho, pak 

ještě jednou po zakropení vodou a znovu dvakrát po přidání silnicitu. Hotová směs 

se stejnoměrně rozprostírala na očištěný a pokropený podklad lopatami, ne však 

hráběmi, aby se kamenný materiál nevyhrabával. Z důvodu rychlého tvrdnutí směsi 

se hotová směs musela nanášet v krátké době po  jejím namíchání.  

 S válcováním se začalo, jakmile byla směs rozhrnuta na 25 m dlouhém pra-

covním úseku. K válcování se využíval běžný válec o hmotnosti 10 až 15 tun. 

Hmotnost válce se volila podle použitého vápencového štěrku, tzn. s ohledem na 

možné drcení štěrku pod válcem.  Během válcováni se na povrch vrstvy vytlačila 

silikátová kaše, ta se setřela piassavovými košťaty. Na místech, kde silikátová kaše 

nevystoupila na povrch, se směs nanesla ještě jednou a vmáčkla válcem. Při lepení 

silikátové směsi na kola válce se provádělo jejich skrápění.   

Po ukončení válcování se vozovka zakalila. Tím bylo dosaženo úplného zatažení 

zbylých pórů. Materiálem pro kalení byl vápencový písek a zředěný silnicit.  K zaka-

lení bylo nutné mít připraveno množství v dávce 0,5 až 0,8 kg silnicitu na 1 m2. Za 

suchého počasí se takto dokončená vozovka po několik dní kropila rozředěným 

silnicitem (v poměru jeden díl silnicitu - čtyři díly vody) . 

 Hotová silikátová vozovka ztvrdla (v závislosti na počasí) za 3 až 4 dny do té 

míry, že mohla být uvedena do provozu. Výstavba silikátové vozovky byla omezena 

na období měsíců duben až září.  

 Zvýšení trvanlivosti a dosažení úplné bezprašnosti bylo možné dosáhnout 

pomocí dehtového nátěru nebo asfaltové emulze.  

 

Technologie provádění silikátové 

vozovky 

1. Vypouštění silnicitu ze sudu 

2. Příprava směsi (ruční míchání) 

3. Zakalování povrchu 

4. Doválcování 

Silikátová vozovka Třemošnice — Běstvina 

na okr. Chrudim položena v r. 1930,  stav 

po třech letech provozu 
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Válcování na cementovou maltu 

 Podstatou metody je zaválcování štěrků cementovou maltou. Pro tuto tech-

nologii se také používal méně výstižný název cementový makadam. Pojem válco-

vání na cementovou maltu výstižněji popisuje pracovní postup a použití materiálu. 

Technologie přichází do Čech z Francie, tady je využívána na nejvíce zatížených 

silnicích.  

 Na našem území byla poprvé využita v r. 1923 v blízkosti Sušice. Na starou 

vozovku byla rozprostřena 5 cm vrstva ostrohranného štěrku, ta byla pokryta na 

sucho smíchanou cementovou maltou z cementu a písku v poměru 1:3. Pak byly 

rozprostřeny další vrstvy štěrku a ty znovu pokryty cementovou maltou. Tímto způ-

sobem byla položena vrstva o tloušťce 20 cm. Ta byla nasucho uválcována. Po 

dostatečném zhutnění  následovalo mírné zkropení povrchu vodou a znovu hutnění 

válcem. Malta, která po válcování vystoupila na povrch vrstvy, byla z vozovky omy-

ta a očištěna kartáči a co s nejmenší časovou prodlevou byla vozovka pokryta 1 cm 

silnou vrstvou písku. Na 1 m2 plochy bylo spotřebováno 13 kg cementu.  

 Předností technologie válcování na cementovou maltu je její jednoduchost  

a cenová dostupnost. Dobová literatura doporučuje hotový povrch ještě natřít deh-

tem ohřátým na teplotu 70 až 80 °C — množství dehtu 1 a 1,5 kg/m2 a v konečné 

fázi dehtový nátěr pohodit pískem.      

  

1. Rozprostírání a válcování nasucho, předvál-

cování štěrku  

2. Míchání malty v pojízdné Jägrově míchačce  3. Rozvoz a rozdělení malty  4. Válcování, vyrovnání nerovností, doplňování 

malty  

6. Okresní silnice Mělník—Mladá Boleslav po 

úpravě (snímky z r. 1930) 
5. Konečné zpracování povrchu po dokončeném 

válcování 

Technologie válcování na             

cementovou maltu — rok 1931 



12 

 

Seznam literatury 

Dehtové vozovky. 1937. Akc. společnost TEERAG. Praha. 50 s. 

Návod na kitování. 1929. Kiton a.s. Praha. 18 s. 

Shelmac nové způsoby silničních vozovek. 1933. SHELL produkty minerálních olejů. Praha. 24 s. 

Silikátová makadamová silnice z vápence a silnicitu. 1933. Konsorcium výrobců silikátového roztoku. Praha. 28 s. 

Silniční obzor. 1922. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 144 s. 

Silniční obzor. 1923. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 192 s. 

Silniční obzor. 1924. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 196 s. 

Silniční obzor. 1925. Zemský správní výbor v Čechách. Praha.  228 s. 

Silniční obzor. 1926. Zemský správní výbor v Čechách. Praha.  224 s. 

Silniční obzor. 1927. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 194 s. 

Silniční obzor. 1928. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 187 s. 

Silniční obzor. 1929. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 191 s. 

Silniční obzor. 1930. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 192 s. 

Silniční obzor. 1931. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 196 s. 

Silniční obzor. 1932. Zemský správní výbor v Čechách. Praha. 197 s. 

Stavba silnic spramexem. SHELL, produkty minerálních olejů. Praha. 47 s. 

Ušlechtilý tmel pro živičné vozovky. 1935. Viatar spol. s.r.o. Praha. 12 s. 

Válcování a udržování silnic. 1931. Ministerstvo veřejných prací. Praha. 15 s. 

Válcování na cementovou maltu. 1930. Královodvorské cementárny. Praha. 11 s. 

KŘIVANEC, K.,: Cestné stavitelstvo. Bratislava, Spolok poslucháčov inž. stavitelsva SVŠT v Bratislave 1947, 1184 s. 

ŠTĚPÁN, L., PRAŽAN, J.: Silnice v Pardubickém kraji, historie a současnost. Pardubice, MAYDAY 2009, ISBN 978-80-86-46-3 

  

  

Autor příspěvku: Ing. Bc. Jaromír Pražan, Bítovany 12, 538 51 Chrast                e-mail: prazan.jaromir@tiscali.cz 

  


