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Nové stezky v technice a testování
V rámci výzkumného projektu realizovaného společně s městem 
Würzburgem se od května 2009 testuje devět typů povrchů stezek 
pro cyklisty a chodce. Testovaná trasa o délce 500 metrů byla 
zbudována pod již existující lipovou alejí. Při jejím koncipování 
bylo nutné zohlednit dopravní zátěž, která činí 150.000 cyklis-
tů a 50.000 chodců ročně. Požadovány byly stavební postupy, 
které umožňují dostatečně zásobovat vegetaci vodou, vzduchem 
a živinami a které na kořeny působí nižším tlakem. Na základě 
provedených průzkumů trhu jsme v prvním výběru dospěli k 25 
stavebním postupům, resp. produktům. Po dohodě s městem jsme 
pak pro náš výzkum vybrali devět různých variant zpevnění stezek. 
Všechny úseky sestávají z podkladové vrstvy tvořené netmele-
nou drcenou minerální směsí a zpevněného krytu. Hlavní rozdíly 
spočívají ve způsobu zpevnění krytové vrstvy. Pro stabilizování 
krytových vrstev se vždy dle typu produktu přidávalo organické, 
živičné, cementové pojivo nebo pojivo na bázi umělých hmot. 
Vytvoření základu pro testovanou trasu zajistilo město Würzburg, 
odbor pozemních staveb, a úřad zahrad a parků. Bavorský zem-
ský ústav pro vinařství a zahradnictví Veitshöchheim, oddělení 
péče o krajinu, byl pověřen vědeckým vedením projektu, jakož 
i vypracováním posudku. Provoz byl na testované trase zahájen 
na konci roku 2009.

Každá z variant se skládá z ohraničeného pruhu pro chodce a pruhu 
pro cyklisty. Stezka je po celém svém obvodu lemována pruhem 
z dlažebních kostek. Délka jednotlivých testovaných úseků činí 50 
metrů. Realizaci jednotlivých vrstev komunikace prováděli sami 
výrobci vybraných materiálů z Německa, Rakouska a Švýcarska, 
některá stavební opatření byla svěřena domácím certifikovaným 
firmám. Někteří výrobci museli během prací čelit problémům, 
s nimiž se při realizaci stavebních zakázek běžně nesetkávají. Pro-
ducent systému Glorit byl nucen zakázku realizovat s regionální 
betonárkou a místní stavební firmou, která dosud neměla žádnou 
zkušenost s betonem tohoto typu. Nakonec byl tento úsek trasy 
do předávky realizován de facto dvakrát. I realizace úseku s krytem 

Perma-Zyme 11 x rakouského výrobce probíhala poněkud proble-
maticky. I přes přesnou specifikaci požadovaného množství nebyl 
zpočátku na staveništi dostatek materiálu, což vedlo ke skluzu při 
realizaci. V konečném důsledku to pak zjevně mělo za následek 
celkově menší tloušťku jednotlivých vrstev. S ohledem na tyto 
skutečnosti jistě nikoho nepřekvapí, že tito dva výrobci dnes nejsou 
na trhu prakticky přítomni. 

Co na to uživatelé?
Projekt byl od samého požátku zaměřen na spoluúčast občanů, 
a tak v září 2011 proběhla první anketa mezi uživateli. Dotazník ne-
vyhodnocoval pouze aktuální dojmy z daného dne, ale zohledňoval 
i dlouhodobější zkušenosti, které s jednotlivými povrchy uživatelé 
nabyly za různých povětrnostních podmínek. 

Co se vzhledu týče, uživatele nadchla především betonová dlaž-
ba a kryt Terraway, tmelený pojivem na bázi umělých hmot. Tyto 
dvě varianty zpevnění stezky upřednostňuje každý třetí chodec. 
U cyklistů byla obliba betonové dlažby dokonce ještě vyšší, téměř 
50%. S chladným přijetím se u uživatelů setkaly úpravy krytových 
vrstev tmelených cementem a pojených vodou a drenážní asfalt.

S o něco diferencovanějšími výsledky se setkáváme při hodno-
cení jízdního komfortu, resp. komfortu chůze. Varianta Terraway 
se u chodců umístila s významným předstihem na prvním místě 
jak v bezpečnosti došlapu, tak co do pociťované zátěže kloubů. 
To je vcelku překvapivé, protože vlastnosti povrchu této krytové 
vrstvy tmelené pojidlem na bázi umělých hmot byly bezprostředně 
po dokončení poněkud problematické. Zatvrzením celoplošného 
umělohmotného filmu, jímž jsou slepeny částice minerální směsi, 
vznikl velmi hladký povrch, což mělo za následek vyšší riziko uk-
louznutí za deštivého počasí. Umělohmotné lepivo, jež je příčinou 
zvýšené kluzkosti, se na druhou stranu užíváním obrousí, resp. 
„ochodí či ojezdí“, později tedy nebylo konstatováno žádné akutní 
riziko.  Ve srovnání s kryty pojenými cementem nebo drenážním 
asfaltem a dlážděním vykazují výše uvedené vyrianty krytů výrazně 



nižší drsnost, jak prokázala měření přilnavosti vozovky provedená 
po 40 měsících od jejího postavení.  U krytů tmelených cementem 
a dlažby se na druhou stranu během let užívání drsnost snižuje. 
U každého pokusného úseku činí ztráta hrubosti 18 až 29 % vůči 
hodnotě drsnosti SRT naměřené bezpostředně po vybudování. 
Na rozdíl od pozitivního ohlasu v kategorii optický dojem se dla-
žební kostka při hodnocení komfortu dočkala pouze průměrného 
hodnocení. V souladu s naším očekáváním získaly všechny „tvrdé“ 
kryty lepší známku, co se bezpečnosti došlapu týče. Jedině produkt 
Stabilizer si v této kategorii jako zástupce krytů pojených vodou 
udržel krok s produkty tmelenými jinými pojivy. U všech krytů 
pojených vodou ocenili uživatelé jejich šetrnost vůči kloubům. 
Tento aspekt však nemůže vyvážit selhávání těchto konstrukčních 
postupů v ostatních kategoriích.

Pro cyklisty byla měřítkem komfortu náchylnost k znečištění a síla, 
kterou je na daném úseku nutno vynaložit (valivý odpor). I zde byla 
uživateli varianta Terraway vyhodnocena jako jednoznačně nejlepší. 
Kladně byl nízký valivý odpor ještě oceněn u drenážního asfaltu, 
betonového dláždění a varianty Multipor-W, tmelené cementem. 
Všechny ostatní stavební postupy zjevně nárokům cyklistů ne-
vyhovují. V souladu s naším očekáváním upřednostňují uživatelé 
jednoznačně všechny „tvrdé“  kryty před variantami pojenými 
vodou v kategorii čistota (víření prachu, stříkance). Z interního 
porovnání krytů pojených vodou si největší oblibu uživatelů získal 
produkt Stabilizer. Dnes, po několika letech užívání, jsou krytové 
vrstvy pojené vodou značně opotřebované a vykazují nedostatky 
jako nerovnosti, drsnost povrchu, vyjeté koleje, častěji se zde tvoří 
kaluže. Není tedy divu, že se dnes u uživatelů nesetkávají prakticky 
s žádnou podporou.

Co na to experti?

Co se optiky týče, hodnocení expertů a uživatelů se od sebe příliš 
neliší. V roce 2012 vyhodnotili odborníci vzhled varianty Terra-
way a dlažbu jako jednoznačně nejlepší. Na rozdíl od uživatelů 
se u expertů dočkal stejně dobrého hodnocení i drenážní asfalt. 
Všechny ostatní stavební postupy byly posouzeny výrazně hůře. 
Stejně jako u uživatelů nevykazuje hodnocení krytů tmelených 
cementem a krytů pojených vodou žádný signifikantní rozdíl, což 
nutně nemluví ve prospěch betonových povrchů. Výsledky evaluace 
technického stavu povrchů stezek se téměř překrývají s hodnocením 
optického dojmu. Každopádně lze u pruhu pro cyklisty u stavebních 
postupů tmelených cementem konstatovat výrazně lepší hodnocení 
než u povrchů pojených vodou. Odborníci vyhodnotili všechny 
stavební postupy pojené vodou jako alternativu, kterou rozhodně 
nelze doporučit. To ostatně odpovídá i aktuálnímu názoru cyklistů, 
kteří v drtivé většině považují kryty pojené vodou za „troufalost“. 
V tomto ohledu nepřispěla k příznivějšímu hodnocení ani skuteč-
nost, že ve výšce 5, 10 nebo 20 centimetrů je teplota vzduchu nad 
povrchy pojenými vodou o 2 až 3 stupně Celsia nižší než kupříkladu 
u drenážního asfaltu nebo betonového povrchu Multipor-W. Je 
zajímavé, že všechny kryty pojené vodou vykazují nezávisle na výšce, 
v které se měření nad povrchem provádělo, sice rychlejší nárůst 
teploty v dopoledních hodinách, v průběhu odpoledne nad nimi 
však na rozdíl od všech tvrdých povrchů teplota dále nenarůstá. 

O aktuálním  stavu testované trasy výmluvně hovoří monitorování 
závad, které proběhlo v říjnu 2013 (viz tabulka 2). Po více než 
čtyřech letech užívání lze u všech typů povrchů, zejména v pruhu 
pro cyklisty, konstatovat více či méně závažné nedostatky. Nejlépe 
odolává zátěži dlážděný povrch, kryt tmelený pojivem na bázi 
umělých hmot a drenážní asfalt. Zde se nesetkáváme s prakticky 
žádným poškozením ve formě škrábanců, trhlin a puklin.  Pouze 
v přechodu k obrubníku, resp. při napojení na jiné stavební útvary 
(např. kabelové šachty), se v jízdním pruhu u varianty Terraway 
zcela ojediněle setkáváme se smršťovacími trhlinami, které však 
dosud nikterak nesnížily užitnou hodnotu jízdní dráhy. Srovnatelný 
jev lze pozorovat i u asfaltu, ten však na rozdíl od krytu Terraway  
pro svou drsnější povrchovou strukturu vykazuje zvýšený poten-
ciál špinění. To platí i pro dlažbu, zde se prohlubně spár ukázaly 
jako „lapače špíny“.  O něco diferencovanější přístup v tomto 
ohledu vyžadují betonové kryty. Po více než čtyřech letech se zde 
dokonce i v rámci jednoho typu povrchu setkáváme s velkými 
rozdíly. Po vcelku nenarušených úsecích jízdní dráhy následují 
v návaznosti na pracovní nebo dilatační spáru úseky s velkoploš-
ným poškozením ve formě puklin, obrusu a trhlin. Vysvětlení lze 
hledat ve skutečnosti, že podmínky při realizaci betonového krytu 
nebyly konstantní, resp. kvalita realizace byla na různých místech 
odlišná. Zatímco se varianty Saibro a System Glorit s tímto problé-
mem potýkaly od samého začátku, u povrchu Multipor-W se tyto 
nedostatky plně projevily až po čtyřech letech. Co se náchylnos-
ti ke špinění týče, jsou povrchy tmelené cementem v závislosti 
na velikosti užitých zrn srovnatelné s asfaltem, resp. dlažbou.  
Nejzávažnější stavební nedostatky vykazují jednoznačně kryty 
pojené vodou. U všech variant se nyní setkáváme se  zřetelnými 
vyjetými kolejemi: způsobenými rozdrcením zrn, resp. jejich pře-
místěním. V extrémním případě jsou krytové vrstvy již kompletně 
setřeny a povrch tvoří hrubozrný materiál podkladové vrstvy. Tato 
závada se vyskytuje u všech stavebních postupů pojených vodou 
nezávisle na přidaném pojivu. Žádná z realizovaných variant dnes 
nevyhovuje nárokům kladeným na cyklostezku. I v pruzích pro 
chodce je patrné výrazné opotřebování.  Obzvlášť  negativně 
působí nános organické masy ze stromů z bezprostředního okolí 
stezky.  To sice vede i u ostatních variant povrchů ke změně barvy 
a k výskytu mechu ve stinných částech při okrajích stezky, ale 
nemá to negativní dopad na pevnost povrchu, jako je tomu v pří-
padě krytů pojených vodou. S ohledem na dnes značně omezenou 
propustnost vody všech krytových variant se za těchto okolností 
může tento negativní stav do budoucna ještě zhoršovat.  Z počátku 
vykazovaly všechny kryty tmelené živicí, cementem a pojivem 
na bázi umělých hmot , stejně jako drenážní asfalt, ještě velmi 
vysoké infiltrační hodnoty (filtrační koeficient kf o hodnotě 1,1 
x 10-4 až 1,0 x 10-5 m/s). Dnes však již nemá žádný z uplat-
něných stavebních postupů prostupnost, která by vyhovovala 
požadavkům normy na vodopropustné dopravní povrchy sta-
novené Institutem pro dopravní a silniční výzkum (FGSV, 2002), 
tedy infiltrační hodnotu 3,24 mm/min (kf ≥ 5,4 x 10-5 m/s). Při 
aktuálním měření byly na všech měřitelných „tvrdých“ variantách 
krytu zjištěny hodnoty kf < 1,5 x 10-6 m/s, což zhruba odpovídá 
prosaku u krytů pojených vodou. Otázku, jaký vliv a zda vůbec, to 
má na stávající vegetaci nelze dnes ještě s určitostí zodpovědět. 
Do dnešního dne nebyly zaznamenány typické deformace jízdní 
dráhy a její vyklenutí podmíněné aktivitou kořenů.



Co se obrusu a opotřebování povrchu týče, vykazují všechny kryty 
pojené vodou zejména v cyklistickém pruhu  značné nedostatky. 
Při měření rovnosti provedeném v roce 2012 byly nejmenší výškové 
rozdíly plochy zjištěny na dlážděném povrchu, drenážním asfaltu 
a variantě Terraway, tmelené pojivem na bázi umělých hmot. Tyto 
tři stavební postupy tedy ze všech testovaných variant zajistily 
nejrovnější povrch. U krytu Saibro jsme dospěli k výrazně horšímu 
výsledku, který byl nesporně ovlivněn nedostatečným zpevněním 
svrchní minerální vrstvy. Maximální výškové rozdíly zde momentál-
ně dosahují až 45 mm. V závislosti na povětrnostních podmínkách 
vykazuje tento povrch i zavážné nedostatky dané opotřebením, 
které sahají od tvorby kaluží až po vznik výmrazků. Jako stezka pro 
chodce však mohou všechny tři varianty krytů pojených vodou 
držet krok s „tvrdou“ konkurencí. Výškové rozdíly naměřené na ploše 
stezky činí maximálně 20 až 25 mm, a nezůstávají tedy nikterak 
pozadu za rozsahem naměřeným u variant tmelených cementem. 

Co na to praktici?
Pracovníci údržby z Úřadu zahrad města Würzburgu preferují 
jednoznačně bez rozdílů všechny „tvrdé“ povrchy, co se nároků 
na údržbu týče.  Tyto plochy si dosud nevyžádaly žádné opravy 
a jejich úklid je zpravidla bezproblémový. Výjimku zde tvoří pouze 
varianta Saibro, na níž je úklid za použití fukarů, košťat a lopat 
o něco náročnější. Důvodem je rozvolněná struktura povrchu, o níž 
jsme se již zmiňovali. Městští zahradníci hodnotí nejhůře kryty 
pojené vodou. Dle informací personálu zde bylo již v minulých 
čtyřech letech nutno vyrovnávat nerovnosti jízdní dráhy dosypá-
váním drtě. Potřebný materiál byl vysypán, zarovnán a utemován, 
nikoliv však za použití válce. Čištění krytových vrstev od vegetace, 
mechu a řas mechanickým odstraněním nebylo dosud zapotřebí. 
Mezi jednotlivými povrchy pojenými vodou pracovníci údržby dosud 
nezaznamenali žádný rozdíl. 

Zimní údržba probíhala na všech variantách povrchu bez problémů. 
Sníh se z pruhu pro chodce i pro cyklisty odklízí vozidlem údržby 
se sněžným pluhem, mezi jednotlivými variantami zpevnění tak 
nebyl konstatován žádný rozdíl, co se časové náročnosti týče. Stezky 
nebyly dosud ošetřovány posypovou solí, obvykle se po odklizení 
sněhu povrch zdrsní posypem z lávové drti.

Shrnutí
S ohledem na zkušenosti získané během prvních čtyř let provozu 
jsme zejména u cyklostezek již nyní dospěli k zřetelné  diferenciaci 
variant povrchového zpevnění. Při dopravní zátěži s více než 2.000 
cyklisty denně kryty pojené vodou v dlouhodobé perspektivě ne-
vyhovují nárokům kladeným na cyklostezky. V tomto případě pak 
nehraje žádnou roli, zda byla zvolena receptura s organickým po-
jivem nebo tradiční postup ve shodě s doporučením Výzkumné-
ho ústavu pro rozvoj krajiny (FLL). V tomto hodnocení se shodují 
uživatelé, odborníci i pracovníci údržby. Kryty pojené cementem 
se sice u uživatelů a expertů setkaly s příznivým přijetím, celkově 
však přesvědčit nedokázaly. Mimo jiné se ukázalo, že zejména tyto 
stavební postupy vykazují silné výkyvy kvality, protože podmín-
ky realizace přímo na místě výrazně ovlivňují kvalitu cementové 
hmoty a hotového betonového krytu. Kryty s drsnou strukturou 
povrchu, resp. netmeleným povrchem , jako je tomu u varianty 
Saibro a částečně i u produktu System Glorit, vzbuzují u uživa-
telů a pracovníků údržby nelibost. V případě stezky pro chodce 
se v hodnocení obliby povrchy tmelené cementem umístily pouze 
s nepatrným předstihem před variantami pojenými vodou, jejichž 
výroba je výrazně levnější.

Obavy, že asfalt jako černý „všelék“ výstavby dopravních komuni-
kací vyjde ze srovnání jako nenapadnutelný vítěz, se nepotvrdily. 
Drenážní asfalt byl sice kvůli nízkému valivému odporu a rovnosti 
kladně hodnocen zejména cyklisty, avšak varianta Terraway, tmelená 
pojivem na bázi umělých hmot, a drenážní dlažba ve shodném 
hodnocení všech tří dotazovaných skupin obsadily rovněž přední 
místa. Umělohmotné řešení Terraway ale odrazuje výrazně vyšší 
cenou a konstrukčně podmíněnou kluzkostí povrchu, která ze-
jména za vlhkého počasí znesnadňuje užívání. Co se optiky týče, 
se poslední dvě jmenované varianty umístily u občanů a uživatelů 
vůbec na prvním místě. V ohledu ekologické hodnotnosti se bohužel 
v lokalitě Ludwigkai ve Würzburgu musíme s přednostmi stavebních 
postupů s aktivním prosakem rozloučit. Žádný z původně realizova-
ných povrchů s drenážní schopností po čtyřech letech nevyhovuje 
těmto nárokům. Na to, jaký dopad to bude mít na vegetaci, v tomto 
případě na stávající lipovou alej, a stavební konstrukci v úsecích 
nad kořeny, si však budeme muset ještě počkat.



Obr. 1: Testovaná trasa byla uvedena do provozu v květnu 2009. Každý zkoumaný 
úsek je vyznačen a opatřen informační tabulí s popisem, aby občané a návštěvníci 
Würzburgu věděli, po čem se pohybují.

4: Pracovníci městské údržby se spadaným lístím na stezce.
Obr. 2: Pokládání krytové vrstvy (zde: Perma-Zyme 11 x) prováděli výhradně výrobci 
nebo certifikované firmy.

Obr. 3: Měření propustnosti vody filtrovým měřicím zařízením s cílem zodpovědět 
jednu ze zkoumaných otázek: Kolik vody může daný kryt v průběhu let pojmout?



Tabulka 1: typ a konstrukce cyklistických komunikací v pokusu

konstrukce a tloušťka vrstev

Stavební postup produkt/výrobce výrobní náklady v €  ložní vrstva tloušťka 
v  cm

kryt tloušťka 
v  cm

tmeleno živicí v souladu s ATV 
DIN 18317

Drän-Asphalt, AMW 
Asphalt Mischwerk 
GmbH & Co

33,00 € drcená minerální směs 
0-32  mm a asfaltová 
ložní vrstva 0-22  mm 
(vždy s vyšší zrnitostí než 
0,2  mm)

20  cm a 
7  cm

asfaltový beton 
0-8  mm (s vyšší 
zrnitostí než 0,2  mm)

3  cm

tmeleno cementem, kombinace 
betonu v podkladové a krytové 
vrstvě

Multipor-W, 
Fa. Müller 
Landschaftsbau 
Gmbh

35,00 € drcená minerální směs 
2-32  mm

22  cm beton 2-5  mm 8  cm

tmeleno cementem, kombinace 
betonu v podkladové a krytové 
vrstvě se speciálním pojivem

Saibro, Saibro 
GmbH.

65,00 € drcená minerální směs 
2-32  mm

22  cm drcená minerální 
směs, štěrk 4/8  mm 
(stezka pro chodce), 
alternativně pro 
cyklostezku drť 
5/8  mm

8  cm

tmeleno cementem, kombinace 
betonu v podkladové a krytové 
vrstvě se speciálním pojivem

systém Glorit, 
Ökoway GmbH, 
realizace: Fa. Höhn, 
Würzburg

38,00 € drcená minerální směs 
0-32  mm (s vyšší zrnitostí 
než 0,2  mm)

22  cm drcená minerální 
směs 2-5  mm

2,5  cm

tmeleno umělou pryskyřicí, 
krytová vrstva s dvěma složkami 
umělé pryskyřice jako pojivem

Terraway, 
Greenworld 
Products 
Deutschland GmbH

69,00 € drcená minerální směs 
2-32  mm

27,5  cm drcená minerální 
směs 2-5  mm

2,5  cm

pojeno vodou, krytová vrstva 
s přídavkem organického pojiva

Stabilizer, Stabilizer 
2000 GmbH., 
realizace: Fa. Kutter, 
Me mmingen

25,00 € drcená minerální směs 
0-32  mm a drcená 
minerální směs 0-16  mm

20  cm a 
6  cm

drcená minerální 
směs 0-5  mm dle 
křivky zrnitosti 
Stabilizer

4  cm

pojeno vodou, krytová vrstva 
s přídavkem organického pojiva

Perma-Zyme 11 
x, Swietelsky 
Baugesellschaft 
GmbH.

28,00 € drcená minerální směs 
2-32  mm

26  cm drcená minerální 
směs 0-8  mm

4  cm

pojeno vodou dle odborného 
článku FLL „Povrchy komunikací 
pojené vodou“

Würzburger Weg 
(Würzburská cesta), 
realizace: Gartenamt 
Würzburg

23,00 € drcená minerální směs 
2-32  mm

26  cm drcená minerální 
směs 0-5  mm s 40 
% podílem drceného 
písku 0/2  mm 
a 60 % podílem 
vápencové drti 
2/5  mm

drenážní dlažba dle věstníku 
FGSV „Vodu propustné 
úpravy povrchů dopravních 
komunikací“

Aquapor, Lithonplus 
GmbH. & Co. KG, 
realizace: Pozemní 
stavby Würzburg

35,00 € drcená minerální směs 
0-32  mm, (s vyšší zrnitostí 
než 0,2  mm)

18  cm dlažba z betonu 
z pórovitého 
kameniva (20 x 10 x 
8  cm) na podkladu 
z drceného písku a 
drti 0-5  mm

8  cm a 4  cm



Tabulka 2: Dokumentace vad
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Was die Nutzer sagen 

Da das Projekt von Anfang an auf Bürgerbeteiligung ausgelegt war, fand im September 2011 
folgerichtig eine erste Nutzerbefragung statt. Bei der Befragung wurden nicht nur tagesaktuelle 
Eindrücke verarbeitet, sondern auch Langzeiterfahrungen bei unterschiedlichen 
Witterungsverhältnissen seitens der Nutzer berücksichtigt. 
Wenn es ums Aussehen geht, überzeugte die Nutzer vor allem das Betonsteinpflaster und der 
kunststoffgebundene Belag �Terraway“. Jeder dritte Fußgänger präferiert diese beiden 
Befestigungsarten. Bei den Radfahrern ist die Zustimmung für das Pflaster mit fast 50 % positiven 
Bewertungen sogar noch größer. Wenig Gefallen finden die Nutzer an den zement- und 
wassergebundenen Bauweisen und dem Drän-Asphalt. 

Graf 1: Uživatelské hodnocení vzhledu stezky.
(anketa ze září 2011, ƞ = 105)

Etwas differenzierter fällt die Bewertung hinsichtlich des Geh- und Fahrkomforts aus. Wie Abb. 2a 
vermittelt liegt bei den Fußgängern die Variante �Terraway“ sowohl bei der Trittsicherheit als auch 
bei der Gelenkschonung mit deutlichem Abstand vor allen anderen Bauweisen. Dies ist insofern 
etwas überraschend, als dass sich die Oberflächenbeschaffenheit des kunststoffgebundenen 
Belags nach dem Einbau zunächst etwas problematisch gestaltete. Der vollflächige Kunststofffilm, 
der die Mineralstoffe verklebt, führte nach der Aushärtung zu glatten Oberflächen, die insbesondere 
bei Nässe eine erhöhte Rutschgefahr in sich bargen. Allerdings wird der Überschuss an 
Kunststoffkleber, der für die Glätte verantwortlich ist, im Laufe der Zeit durch die Beanspruchung 
aufgeraut bzw. abgetragen, so dass keine akute Gefährdung mehr gegeben war. Im Vergleich zu 
den zementgebundenen Bauweisen, zum Drän-Asphalt und zum Pflaster ist die 
Oberflächenrauigkeit - wie eine Messung der Fahrbahngriffigkeit 40 Monate nach dem Einbau ergab 
- aber immer noch deutlich geringer ausgeprägt. Allerdings verlieren die zementgebundenen
Bauweisen und das Pflaster durch die Beanspruchung im Laufe der Zeit an Griffigkeit. Je nach
Variante liegt der Verlust bezogen auf den beim Einbau ermittelten SRT-Wert bei 18 bis 29 %. Im
Gegensatz zum Erscheinungsbild wird die Pflastervariante beim Komfort nur noch durchschnittlich
beurteilt. Was die Trittsicherheit betrifft erreichen aber alle �harten“ Belagsoberflächen
erwartungsgemäß eine bessere Benotung als die wassergebundenen Decken. Einzig die Variante
�Stabilizer“ kann hier ansatzweise noch mithalten. Dafür bieten alle wassergebundene Bauweisen
aus Nutzersicht aber den gelenkschonenderen Abrollkomfort. Allerdings kann das deutlich
schlechtere Abschneiden dieser Bauweisen damit nicht aufgewogen werden.
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Graf 2a a 2b: Uživatelské hodnocení jízdního komfortu a komfortu chůze
(anketa ze září 2011, ƞ = 63, resp. 99) a) 

hodnocení komfortu chůze

b) hodnocení jízdního komfortu

Gradmesser für eine Beurteilung des Komforts durch Radwegbenutzer waren der für die 
Fortbewegung benötigte Kraftaufwand und die Verschmutzungsanfälligkeit der Belagsvarianten. 
Auch hier liegt - wie Abb. 2b verdeutlicht - die Variante �Terraway“ in der Nutzergunst ganz weit 
vorne. Was den Rollwiderstand betrifft, können allenfalls noch der Drän-Asphalt, das Pflaster und 
die zementgebundene Bauweise �Multipor-W“ einigermaßen mithalten. Alle anderen Bauweisen 
genügen den Radfahreransprüchen offensichtlich nicht. Wie nicht anders zu erwarten liegen die 
�harten“ Bauweisen auch in der Sauberkeit deutlich vor allen wassergebundenen Varianten, die 
bauartbedingt mit Staubentwicklung und Spritzwasser zu kämpfen haben. Im internen Vergleich der 
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wassergebundenen Bauweisen wird die Variante �Stabilizer“ den Nutzeransprüchen noch am 
ehesten gerecht. Im aktuellen Nutzungsjahr erfahren aber alle wassergebundenen Bauweisen 
angesichts stark abgenutzter Deckschichten mit negativen Begleiterscheinungen wie Unebenheiten, 
Oberflächenrauigkeit, Spurrillen- und Pfützenbildung so gut wie keine Unterstützung mehr. 

Was die Experten sagen 

Wenn es um die Optik geht, liegen Experten und Nutzer in ihrer Sichtweise nicht weit auseinander. 
Auch die Experten sehen im Jahr 2012 die Variante �Terraway“ und das Pflaster im 
Erscheinungsbild ganz weit vorne. Im Gegensatz zu den Nutzern gefällt der Drän-Asphalt aber 
gleichrangig gut. Alle anderen Bauweisen werden deutlich schlechter beurteilt. Wie schon bei der 
Nutzerhebung ist allerdings auch hier kein signifikanter Unterschied zwischen zementgebundenen 
und wassergebundenen Bauweisen auszumachen, was nicht unbedingt für die Betondecken 
spricht. Die Beurteilung des technischen Zustands der Wegebefestigungen deckt sich nahezu mit 
dem Ergebnis der visuellen Bewertung. Allerdings erfahren die zementgebundenen Bauweisen im 
Radwegbereich hier eine deutlich bessere Beurteilung als die wassergebundenen Decken. Aus 
Expertensicht stellen alle wassergebundenen Bauweisen bei Radwegnutzung keine 
empfehlenswerte Alternative dar. Dies deckt sich übrigens auch mit dem aktuellen Meinungsbild der 
Radfahrer, die die wassergebundenen Decken mittlerweile mehrheitlich als �Zumutung“ empfinden. 
Da hilft es auch nicht, dass die in Höhen von 5, 10 und 20 cm über der Belagsdecke gemessene 
Lufttemperatur bei den wassergebundenen Decken ob der helleren Farbe und der hohlraumfreien 
Verdichtung des Gesteinsmaterial an heißen Sommertagen tendenziell um 2 bis 3°C niedriger liegt 
als beispielsweise beim Dränasphalt und der Betondecke �Multipor-W“. Interessanterweise 
verzeichnen alle wassergebundenen Decken unabhängig von der Messhöhe über dem Belag bis 
zur Mittagszeit zwar einen schnelleren Temperaturanstieg, erfahren dann aber im Verlauf des 
Nachmittags im Gegensatz zu allen harten Befestigungen keinen weiteren Temperaturanstieg. 

Graf 3: Hodnocení technického stavu stezek po čtyřech letech užívání odborníky

Datenbasis: Boniturnoten 1 (= schlechtes Erscheinungsbild) bis 9 (= sehr gutes Erscheinungsbild) 
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Graf 4: Rovnost povrchů cyklostezek v závislosti na jejich opotřebení po čtyřech letech užívání 

Měřeno na základě výškové odchylky vzhledem k obrubníku (= vztažná výška = 0)

Was die Praktiker sagen 

In einer Bewertung des notwendigen Pflegeaufwands, werden seitens des Pflegepersonals des 
Gartenamts Würzburg die �harten“ Befestigungen ohne Differenzierung eindeutig präferiert. Auf 
diesen Flächen waren bisher noch keine Sanierungsmaßnahmen erforderlich und die Reinigung 
gestaltet sich in der Regel problemlos. Eine Ausnahme hiervon bildet hier nur die Variante �Saibro“, 
die ob ihrer bereits beschriebenen losen Oberflächenstruktur beim Einsatz von Blasgeräten, 
Kehrbesen und Schaufeln zur Laubbeseitigung etwas mehr Aufwand verursachte. Am 
schlechtesten weg kommen bei den Stadtgärtnern die wassergebundenen Decken. Laut Auskunft 
des Personals waren hier unabhängig von der Bauweise in den vergangenen 4 Jahren schon 
Nachstreugänge mit Splitt erforderlich, um Unebenheiten in der Fahrbahndecke auszugleichen. Das 
erforderliche Material wurde dazu ausgestreut, abgeschleppt bzw. eingeebnet, aber nicht 
eingewalzt. Der Erfolg der Maßnahme war entsprechend nur von kurzer Dauer. Eine Reinigung der 
Deckschichten durch mechanische Beseitigung aufkommender Vegetation, Moose oder Algen war 
bisher noch nicht erforderlich. Zwischen den einzelnen wassergebundenen Bauweisen ist bezüglich 
des Pflegaufwands bis jetzt kein Unterschied auszumachen. 
Der Winterdienst gestaltet sich bisher auf allen Flächen unproblematisch. Da die Geh- und 
Radwege ausnahmslos mittels Räumfahrzeug mit Schneeschild knapp über der Belagsdecke 
geräumt wurden, ergab sich bei den einzelnen Befestigungsvarianten bisher kein Unterschied im 
Zeitaufwand. Auf einen Einsatz von Streusalz wurde bisher konsequent verzichtet; dafür wird 
üblicherweise nach der Räumung auf allen Flächen Lava-Splitt als aufrauender Oberflächenschutz 
ausgebracht, der sich mit fortschreitender Benutzung und flankierenden Kehrmaßnahmen dann in 
den angrenzenden Pflanzflächen wiederfindet. 
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Text byl přeložen s laskavým svolením autorů. Převedení bylo možné díky podpoře z projektu „MINT od mala“  
(č. projektu 122) podpořeného finančními prostředky z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020  a dále díky podpoře Města Plzně.
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