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1 Předmět technických podmínek

Technické podmínky (dále jen TP) platí pro zatřídění, sběr a využití poruch k navrhování 
údržby a oprav netuhých vozovek pozemních komunikací, dopravních a jiných ploch zatěžo
vaných provozem nekolejových vozidel a klimatickými účinky. TP navazují na ČSN 73 6114, 

TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací, TP Navrhování údržby a oprav netu
hých vozovek, soubor ČSN 73 6121 až 31 a na systém kontroly podle Technických a kvali

tativních podmínek staveb pozemních komunikací.

2 Základní ustanovení

2.1 Závaznost TP

Pro dálnice, silnice a místní komunikace jsou tyto TP závazné.

2.2 Rozsah platnosti

TP platí pro zatřídění a sběr poruch, které se použijí pro návrh údržby a opravy v rámci sy
stémů hospodaření s vozovkou (dále SHV):

• Velkého - víceparametrového - systému hospodaření s vozovkou (dále jen VSHV),

• Malého - jednoparametrového - systému hospodaření s vozovkou (dále jen MSHV).

Zavedení a povinnost užívání SHV stanovují TP Navrhování údržby a oprav netuhých vozo
vek.

TP platí pro zatřídění a sběr poruch, které se bez použití SHV využívají přímo k návrhu 
běžné a souvislé údržby a lokální opravy porušených vozovek. Zatřídění a sběr poruch se 
také využívají pro rozhodnutí o doplňkových měřeních a zkouškách, kterými se návrh sou
vislé údržby a opravy doporučuje prokázat.

2.3 Předpoklady

TP vychází z následujících předpokladů:

• zatřídění poruch a jejich sběr provádějí příslušné kvalifikované a zkušené osoby 
(pracovníci poskytující požadované služby v silničním hospodářství a stavitelství, pra
covníci dálniční a silniční správy, silničních laboratoří a pod.),

• rozhodnutí o běžné údržbě a lokální opravě bude provedeno na základě TP,

• před návrhem souvislé údržby nebo opravy bude použito doplňujících informací nebo 
průzkumů (v rámci SHV nebo mimo ně) a rozhodnutí bude učiněno po ekonomickém vy
hodnocení různých opatření,

• stavební materiály a výrobky se používají podle ustanovení souboru norem ČSN 73 6121 

až 31 Stavba vozovek,

• je zajištěn náležitý dohled a kontrola jakosti ve výrobnách stavebních materiálů, staveb

ních směsí a na staveništi,

• stavební práce provádějí osoby"s příslušnou odborností a zkušeností,

• vozovka se bude užívat způsobem uvažovaným při návrhu údržby a oprav.
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2.4 Termíny a definice

2.4.1 Termíny a definice

Názvosloví týkající se stavebních konstrukcí a vozovek pozemních komunikací jsou uvede
na v ČSN 73 0020, ČSN 73 0031, ČSN 73 6100, ČSN 73 6114 a dalších citovaných a 

souvisejících normách. Doplňují se nebo upřesňují se tyto definice:

Porucha vozovky vzniká kumulací poškození a ovlivňuje provozní funkce vozovky a únos

nost konstrukce vozovky.

Mechanismus porušování je souhrn mechanických, fyzikálních, chemických a jiných pro
cesů, které způsobují poškozování a porušování povrchu vozovky a konstrukce vozovky.

Vizuální prohlídka vozovky je činnost směřující k objevení a záznamu viditelných poruch.

2.4.2 Značky a označování

AKT
EKZ
EKZS
MSHV
ŘD

SDB
SHV
SIÚ
SÚS

TP
VSHV

asfaltový koberec tenký, 
emulzní kalový zákryt,
emulzní kalový zákryt speciální - mikrokoberec,
malý - jednoparametrový - systém hospodaření s vozovkou,
Ředitelství dálnic,

Silniční databanka,
systémy hospodaření s vozovkou,
Silniční investorský útvar,
Správa a údržba silnic,
Technické podmínky,
velký - víceparametrový - systém hospodaření s vozovkou.

3 Klasifikace poruch

3.1 Význam klasifikace poruch

Každá porucha má svou závažnost z hlediska provozních funkcí vozovky a únosnosti vo
zovky a negativně ovlivňuje:

• bezpečnost silničního provozu,

• rychlost, plynulost, hospodárnost a pohodlí silničního provozu,

• porušování konstrukce vozovky.

Všechny poruchy jsou nákladné:

• ztrátami při dopravních nehodách,

• ztrátami hospodárnosti silničního provozu (zvýšení nákladů na provoz, ztráty času a po

hodlí),

• náklady na údržbu, opravu a případně rekonstrukci vozovky.

Všechny provozní funkce se odvíjejí od charakteristik povrchu vozovky, které se popisují 
drsností a podélnou a příčnou nerovností. Ke stanovení charakteristik se používá výkon
ných měřicích zařízení podle ČSN 73 6177 a ČSN 73 6175. Ke stanovení únosnosti 
(charakteristika vhodnosti konstrukce vozovky pro dané zatížení) se používá měřicích zaří
zení podle ČSN 73 6192, ČSN 72 1007 nebo TP Navrhování údržby a oprav netuhých vo

zovek.
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Plnění provozních funkcí a únosnosti vozovky je možno také popsat kvalitativním a kvanti

tativním záznamem a vyhodnocením poruch.

Záznamem poruch se také doplňují charakteristiky povrchu vozovky získané měňcí techni

kou.

3.2 Účel klasifikace poruch

Základním požadavkem zatřídění a sběru poruch je řešení vztahu :

PORUCHA => ODSTRANĚNÍ PORUCHY

Při návrhu odstranění poruchy se vychází z:

• dopravního významu pozemní komunikace a charakteristik silničního provozu,

• charakteristik provozních funkcí a únosnosti vozovky doplněných výskytem poruch nebo 

z kvalitativního a kvantitativního popisu poruch,

• technologických možností údržby a oprav,

• ekonomického posouzení údržby a oprav různými technologiemi.

K těmto rozhodujícím faktorům pro návrh způsobu údržby a oprav vozovek pozemních ko
munikací mohou přistoupit i jiná hlediska, která případně mohou rozhodnutí upravit 
(strategie údržby a oprav vozovek, plánované opravy sítí a rozvoj přilehlého území, ekologi
cká a estetická hlediska, charakteristiky prostředí a pod.)

TP poskytují podklady pro odstranění poruch:

• kvalitativním a kvantitativním popisem poruch,

• uvedením technologií údržby a oprav,

• ekonomickým posouzením přínosů jednotlivých technologií.

3.3 Kvalitativní rozdělení poruch

Kvalitativní rozdělení poruch je otázkou zasažené tloušťky vozovky a vrstev vozovky.

Odstranění poruchy postihující povrch vozovky je nejlevnější a přinese i největší odstranění 
ztrát v silničním provozu a zpomalení procesu snižování únosnosti.

Pokud porucha vznikne na povrchu, šíří se do všech stran, do hloubky a zároveň v ploše. 
Od vývoje porušení do hloubky vozovky a podloží se odvozuje kvalitativní vývoj poruch 
schematicky znázorněný:

Porušení:

povrchu obrusné vrstvy krytu podkladu celé vozovky podloží a zemního tělesa

podkladní

spodní podkladní

podloží
vývoj poruchy

konstrukce a podložíkvalitapovrch
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Má-li pomcha vznik v konstrukčních vrstvách nebo v podloží a zemním tělese, šíří se rychle 
vrstvami vozovky vzhůru až na povrch vozovky, kde dojde k jejímu viditelnému projevu cha
rakteristickému pro poruchu konstrukce vozovky a podloží. Zde se pak opět kvantitativně 
šíří v ploše vozovky.

3.4 Kvantitativní třídění poruch

Vývoj každé poruchy spočívá ve zvyšování množství poruch a v jejich šíření do okolních 
ploch.

Druhé hledisko třídění poruch je tedy hledisko postižené plochy poruchou.

Porucha:

ojedinělá na omezené ploše mnoho ojedinělých poruch souvislé poruchy celá plocha

0 kvantita 100

Procento porušené plochy

3.5 Strukturální třídění poruch a jejich odstraňování

Složí-li se kvalitativní a kvantitativní třídění poruch, vymezují se požadavky na plnění vzta
hu porušení - odstranění poruchy dle následujícího schématu:
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porucha konstrukční

kvalita

LOKÁLNÍ

OPRAVA

SOUVISLÁ OPRAVA 

nebo REKONSTRUKCE

porucha kvantita porucha

ojedinělá souvislá

BĚŽNÁ

ÚDRŽBA

SOUVISLÁ

ÚDRŽBA

porucha povrchu

V uvedeném schématu je šipkami a čísly vyznačen obvyklý vývoj poruch a jejich odstraňo
vání.

3.6 Strukturální definice údržby a opravy

Údržba nebo oprava je definována následujícím způsobem:

běžná údržba = porucha povrchu + ojedinělý výskyt

souvislá údržba = porucha povrchu + souvislý výskyt

lokální oprava = porucha konstrukce + ojedinělý výskyt

souvislá oprava 
nebo rekonstrukce

= porucha konstrukce + souvislý výskyt

Hranice mezi porušením povrchu a konstrukce vozovky je dána hloubkou porušení obrusné 
vrstvy. Porušení povrchu je porušení do hloubky nejvýše 15 mm. Porušení do hloubky nej
výše 7 mm lze odstranit položením nátěru a emulzního kalového zákrytu (EKZ). Větší hloub
ky porušení lze odstranit položením emulzního kalového zákrytu speciálního 
(mikrokobercem - EKZS) a asfaltového koberce tenkého v tloušťce do 30 mm. Pouze nátě
rovou technologii lze použít na běžnou údržbu jako odstranění porušení povrchu na ojedině
lých a nebo nesouvislých plochách. Na odstranění vyjetých kolejí, jejichž hloubka se již nez
vyšuje, lze použít jejich vyplnění mikrokobercem nebo asfaltovým kobercem tenkým. Úzké 
nebo mozaikové trhliny lze udržovat rovněž nátěrem nebo emulzním kalovým zákrytem. Úz

ké podélné nebo příčné trhliny lze také udržovat zálivkou s šířkovým překrytím trhliny nebo 
rozšířením a vyčištěním trhliny a jejím vyplněním zálivkou.

Údržba je tedy v souladu se zavedenou praxí definována tloušťkou úpravy do 30 mm.
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Po stránce velikosti plochy porušeného povrchu je přechod mezi použitím technologií na 
omezených nebo souvislých plochách dán ekonomickým posouzením jak nákladů na prove
dení technologií, tak i nákladů silničního provozu.

Pro méně zatížené silnice II. a III. tříd lze problém zjednodušit na posouzení nákladů údržby 
a opravy provedené souvisle nebo na omezených plochách případně s uvážením jejich 
rozdílných životností. Tímto postupem jisté bude vycházet údržba a oprava na omezených 
plochách do 30 % až 50 % povrchu výhodnější než údržba a oprava souvislá.

U více zatížených silnic a dálnic vystupují dopředu vyšší požadavky na plnění provozních 
funkcí vozovek a zvýšené náklady silničního provozu při častěji prováděné údržbě a opravě. 
Svou roli sehraje i rychlý kvalitativní a kvantitativní vývoj poruch vozovek. Na dálnicích a 
rychlostních silnicích a rychlostních místních komunikacích bude proto dávána přednost 
souvislé údržbě a souvislé opravě. Údržba a oprava na omezených plochách se uplatní při 1 

% až 5 % porušených ploch.

K návrhu údržby a opravy je třeba poruchy řádně kvalitativně roztřídit a vymezit jejich plošný 
rozsah. Oba popisy jsou součástí časového vývoje porušení v konstrukci vozovky a ve smě
ru šířkovém a délkovém. Vývoj porušování v čase upřesní popis mechanismů porušování 
uvedený v kapitole 4.

4 Mechanismy porušování vozovek

Každá hmota účinkem klimatického prostředí, zatížením provozem a teplotními změnami 
podléhá poškozování a porušování. Také obrusná vrstva vozovky a konstrukce vozovky za 
různých podmínek klimatických a zatížení vykazuje podle svých vlastností mechanismy po
rušování. Tato poškozování a porušování se vyskytují zákonitě a náhodně, lze je však výbě
rem stavebních materiálů, jejich složením a provedením ovlivnit, omezit nežádoucí vlastnosti 
a snížit jejich pravděpodobnost výskytu. Tím se ovlivní jak kvalitativní, tak kvantitativní vývoj 
poruch a rychlost vývoje porušování, ale porušení se nezabrání. Je vždy třeba počítat s 
údržbou a opravou povrchu vozovky i celé vozovky.

K poškozování a poruše povrchu vozovky a konstrukce vozovky vedou různé mechanismy 
porušování, které souvisí s návrhem vozovky, s dodržením konstrukčních opatření a s pro
vedením vrstev (návrhem, použitím hmot, výrobou a položením).

4.1 Ztráta drsnosti

Pod pojmem drsnosti se rozumí požadavek smykového tření jako odporu při relativním po
hybu povrchu pneumatiky vůči povrchu vozovky při brzdění nebo zrychlování a změně smě
ru vozidla. Odpor je pak dán množstvím uvolněných částic z obou povrchů. Čím bohatěji 
tvarované oba povrchy jsou (zvýšení měkkostí a připuštění většího opotřebení pneumatik se 
zatím užívá jen na závodních drahách) a čím více ostrý a pevný je materiál na povrchu vo
zovky, tím vyšší a trvanlivější tření je možno očekávat. Při popisu drsnosti je na místě při
rovnání k brusným nástrojům jako jsou pilníky a brusné papíry či kotouče.

Ztráta drsnosti nastane:

• uzavřením povrchu do hladké plochy bez vystupujících zrn kameniva - dojde ke ztrátě 

makrotextury povrchu,

• vyhlazením zrn kameniva vlivem dotyku s pneumatikami - dojde ke ztrátě mikrotextury 
povrchu.

Oba jevy vedou ke ztrátě smykového tření zjistitelné měřením podélného nebo bočního koe
ficientu tření. Ztráta makrotextury ovlivňuje tření při vysokých rychlostech, ztráta mikrotextu-
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ry při nižších rychlostech (do rychlosti 60 km/h). Popisem viditelného, rozpoznatelného jevu 
ztráty makrotextury a mikrotextury lze ztrátu drsnosti předpovědět a jednoduchými zaříze
ními podle ČSN 73 6177 upřesnit:

• makrotexturu metodou vysypání pískem,

• mikrotexturu měřením kyvadlem.

Jev ztráty makrotextury je spojen:

• s vystoupením pojivá na povrch vozovky u nátěrů,

• s vystoupením asfaltového tmelu (směsi pojivá a kameniva do velikosti 2 mm) na povrch 

(nebo obráceně zatlačení hrubého kameniva do směsi).

K oběma mechanismům dochází nejen pro technologické nedostatky, ale projevuje se také 
náhodná proměnlivost vlastností podkladu, složení směsí a provedení úprav:

• vyšší dávkování pojivá, zatlačení kameniva do měkké obrusné vrstvy, ztráta kameniva u 
nátěrů,

• asfaltová směs postrádá zaklínění hrubých zrn pro nevhodné složení směsi kameniva 
(křivka zrnitosti), asfaltová směs má vyšší obsah pojivá, pojivo je druhu o vyšší penetraci 

a pod.

Jev ztráty mikrotextury je spojen s nevhodnou ohladitelností kameniva (použitím snadno 
ohladitelných kameniv jako jsou vápence, dolomity a břidlice) nebo s použitím již chlazených 
zrn kameniva (hrubé těžené kamenivo).

4.2 Trvalé deformace krytu

Asfaltem stmelené krytové vrstvy mají vlastnosti pojivá, které při nízkých teplotách (podle 
druhu asfaltu při teplotě 5°C až -10°C) nebo při vysokých rychlostech zatížení (pak může být 

teplota o 20°C vyšší) se chová jako pevná a křehká hmota. Při teplotách vyšších (podle dru

hu asfaltu při teplotě 40°C až 65°C) a dlouhodobém zatížení se chová jako hustá kapalina 

(přirovnání k hustému oleji je možné). Tímto pojivém je kamenivo vzájemně slepeno nebo u 
litých asfaltů v tomto pojivu je uloženo (plave v něm). Při nízkých teplotách a vysokých 
rychlostech zatížení jsou asfaltové směsi pružné (lze je přirovnat k betonu) a při vysokých 
teplotách, pomalých rychlostech a stání vozidel dochází již ke vzájemnému posunu zrn ka
meniva a asfaltová směs se pohybuje z míst soustředěného tlaku do míst mimo jeho půso
bení (lze ji přirovnat k hustému těstu).

K vývoji trvalé deformace je třeba:

• vysokou teplotu,

• stání nebo pomalou dopravu,

• zatížení soustředěné do jízdních stop,

• velký počet zatížení.

Podle druhu zatížení dochází k:

• prohlubním v místě stání vozidel (autobusová zastávka),

• opakovaným prohlubním v podélném směru před řízenými křižovatkami (roleta) na celou 
šířku jízdního pruhu, které vznikají stáním osobních vozidel,

• vyjetým kolejím ve stopách nákladních vozidel,

• nepravidelné nerovnosti při působení vodorovných sil při brzdění, rozjíždění nebo v ob
loucích,

• náhodné nerovnosti ve volné trase kolísavým složením směsi nebo spojení vrstev krytu 

vozovky.
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4.3 Ztráta hmoty z krytu

Spojení zrn kameniva je účinkem zatížení, působením vody, stárnutím asfaltu a drobením 
kameniva narušováno. Hmoty obrusné vrstvy postupně ubývá.

Nejjednodušší způsob ztráty hmoty je např. uvolnění drti z nátěru s vlivem na drsnost povr
chu vozovky, olupování tenké vrstvy emulzního kalového zákrytu a rozpad zrna (měkkého, 
zvětralého nebo porušeného) se vznikem kaverny.

U krytů z asfaltových směsí se nejprve uvolňuje asfaltový tmel (směs asfaltu a kameniva do 
2 mm), zvláště obsahuje-li málo pojivá a je tudíž drobivý. Ubýváním tmele se obnažují hrubá 
zrna kameniva a nejsou-li již do směsi zaklíněna, vylamují se. Pokud se tento proces pone
chá svému vývoji, vzniká další uvolňování zrn a ubývání vrstvy tak, až je odstraněna obrus- 
ná vrstva celá a proces pokračuje i do dalších vrstev krytu, případně podkladu, neboť tyto 
vrstvy jsou méně odolné než obrusné vrstvy.

Proces porušení asfaltových směsí ztrátou hmoty se zatřiďuje do těchto stadií:

• ztráta tmele (vypírání povrchu, povrchová koroze),

• vylamování hrubého kameniva (hloubková koroze),

• výtluk v obrusné vrstvě,

• výtluk v krytu.

4.4 Trhliny

4.4.1 Mrazové trhliny

Podle popsaných vlastností asfaltu v odstavci 4.2. musí při velmi nízkých teplotách docházet 
ke smršťování stejně jako u betonu. Pokud teploty poklesnou pod - 20 C nebo pokles teploty 
povrchu je rychlý, pak se na povrchu vytvoří příčná smršťovací trhlinka, která oslabí asfalto
vé vrstvy. Tato trhlinka opakovanými poklesy teploty roste do hloubky obrusné vrstvy. Jakmi
le trhlina dosáhne vzájemného spojení s ložní nebo podkladní vrstvou vozovky, pak se šíří 
buď stejně do hloubky, nebo naruší spojení vrstev.

Vývoj porušení příčnou trhlinou je rozdělen do následujících stadií:

• úzká trhlina nepostihující celou šířku vozovky,

• úzká trhlina přes celou šířku vozovky,

• větvení trhliny nebo vytváření přidružených trhlinek,

• prohlubování a vznik široké trhliny s olamováním hran a případně vývojem přidružených 
trhlin.

Vývoj trhlin je níže schematicky znázorněn:

vznik a vývoj trhliny přidružené trhliny vývoj trhliny do hloubky 

Vrstvy _______

1nuT-ÖBmäiS------- » 1-----v----- ÍT-S—S--------- 0----S -------- S~7
ill 111.10žní ... 1—1 —rf-
1WJ 1 pooKiaoni j Jl

^ spodní podkladní

podloží
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4.4.2 Reflexní trhliny

Při výstavbě cementem zpevněných nebo stabilizovaných podkladů, stejně jako u betonu, 
dochází při tvrdnutí vrstvy ke smršťování, které vyvolá ve vrstvě tahová napětí vyšší než je 
pevnost materiálu vrstvy a to způsobí vznik příčných trhlin přes celou šířku vrstvy. Čím vyšší 

je pevnost betonu nebo zpevněného nebo stabilizovaného podkladu, tím menší je vzdále
nost mezi trhlinami. Vzdálenost se pohybuje mezi 3 až 30 m. Po vzniku smršťovacích trhlin 
dochází k jejich rozevírání a uzavírání teplotní roztažností v závislosti na teplotě vrstvy. Po
kud je vrstva překryta asfaltovými vrstvami, spojením vrstev tohoto podkladu se pohyby te
plotní roztažností přenáší do asfaltových vrstev a trhlina začne prorůstat až na povrch vo
zovky. Rozšiřování a uzavírání trhlin pokračuje, trhlinami proniká voda a trhliny jsou vyplňo
vány pískem a nečistotami. Těmito vlivy dochází k těmto stadiím trhlin:

• úzká trhlina,

• široká trhlina

• odlamování hran trhlin,

• narušování spojení mezi asfaltovými vrstvami a vznik podružných trhlin jako trhlin mozai
kových,

• vytváření hrbolu při vyplněných trhlinách a teplotních pohybech vrstev.

Tato porušení jsou schematicky níže znázorněna:

reflexní trhlina úzká široká s odlamováním rozvětvená příčný hrbol
hran

Vrstvy

asfaltové

cementem
stmelené

spodní podkladní

4.4.3 Mozaikové trhliny

Pokud nejsou asfaltové vrstvy vzájemně spojeny (další vrstva byla kladena na vlhký, mokrý 
a znečištěný povrch nebo nebyl proveden spojovací postřik apod.), dochází pří jejich zatížení 
k namáhání mnohem většímu než při jejich spojení (je na místě přirovnání zatížení dřevěné
ho trámu a stejného profilu složeného z volně položených nespojených prken). Při opakova
ném zatěžování nespojených vrstev, zejména vrstvy obrusné, tak dochází v nejvíce namá
haném průřezu a v bodě jakéhokoliv oslabení vrstvy (porušené kamenivo, velké kamenivo, 
mezerovitost ve směsi a pod.) k narušení spojení mezi vzájemně dotýkajícími se zrny směsi 
a narušení dá podnět k vývoji trhliny, která prorůstá směsí na povrch vozovky. Trhlina se 
počne šířit souběžné se směrem pohybu vozidel, prodlužuje se a větví, jak sleduje všechna 
náhodná oslabení vrstvy. Trhliny se spojují zahušťují a vznikají mozaikové trhliny jako síť 
trhlin o vzájemných vzdálenostech odpovídajících až přibližně tloušťce nespojené vrstvy.

Vývoj mozaikových trhlin lze rozdělit do stadií:

• vznik krátké, sotva patrné trhlinky,

• nepravidelná podélná úzká trhlina uvnitř, častěji vně stopy těžkých nákladních vozidel,

• větvení trhliny do stop vozidel i mimo stopu, vznikají rozvětvené trhliny,
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• spojování trhlinek v síť trhlin,

• zvětšování a zahušťování sítě trhlin,

• vylamování částí vrstvy mezi trhlinami a vznik výtluků.

Nepravidelnými a mozaikovými trhlinami proniká do spojení vrstev voda, která vlivem zatí
žení je pod tlakem rychle vytlačena (části narušené vrstvy "pumpují") a eroduje vrstvy. Trhli
ny se tak rozšiřují a vrstva se při hranách snižuje. Tento jev napomáhá vytváření výtluků.

4.4.5 Porušení pracovních spár

Na napojení postupně pokládaných obrusných vrstev vzniká oslabení průřezu spojením 
pokládaných pásů. Vrstva prvně pokládaného pásu nemůže být u volného okraje řádně 
zhutněna (směs uniká z pod kola hutnícího válce) a vrstva v dalším pásu se vždy hůře spojí 

se studenou vrstvou první.

Na spoji dochází k poruchám:

• příčná a podélná trhlina s vývojem jako u trhliny mrazové

- úzká trhlina,

- široká trhlina,

- podružné trhliny jako mozaikové trhliny,

- výtluky.

• ztráta hmoty počínaje v prvně položeném pásu u podélné spáry a u napojeného pásu u 
příčné spáry:

- ztrátě asfaltového tmelu,

- hloubkové korozi,

- výtluky.

Podobně se na svých stycích porušují také vysprávky.

4.4.6 Trhliny v konstrukci vozovky

Opakovaným zatěžováním v místě nejvyššího namáhání (pod středem zatížení) na spod
ním líci asfaltových vrstev dojde ke vzniku narušení spojení mezi zrny a zárodku trhliny. 
Trhlina se šíří na povrch vozovky a do délky. Dosáhne-li povrchu vozovky, vozovkou se 
dostane voda do podloží, jehož únosnost se zvýšeným obsahem vody a rozbřídáním sníží. 
Dochází ke zvýšenému namáhání trhlinou oslabeného průřezu a zvýšenému namáhání 
podloží. Trhliny se šíří, spojují v síť, méně hustou než u mozaikových trhlin (síť odpovídá 
vyšší tloušťce vrstev), ale hlavně dochází k zatlačování vozovky do podloží, vyvíjí se trvalá 

deformace vozovky.

Trhliny v konstrukci mají postupně tento vývoj:

• podélná trhlina ve stopě vozidel,

• trhlina se rozšiřuje, prodlužuje a větví,

• síťové trhliny,

• podélný hrbol,

• prolomení vozovky.
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4.4.7 Jiné trhliny 

Jiné, méně časté trhliny:

• trhliny obrusné vrstvy ve tvaru srpu vzniklé posunem nespojené obrusné vrstvy vodo
rovným zatížením (brzděním, rozjížděním vozidel),

• smykové trhliny lemující poruchy zemního tělesa usmyknutím, poklesem, propadem a 

pod.

• podélné trhliny mrazovým zdvihem středu vozovky (pokud na krajích vozovky leží sníh).

4.5 Deformace vozovky

4.5.1 Deformace snížením povrchu vozovky

Tyto deformace mohou vzniknout následkem:

• dohutnění vrstev vozovky, podloží a zemního tělesa,

• porušení stability zemního tělesa (např. usmyknutím),

• namáhání podloží opakovanými přejezdy vozidel (část stlačení podloží při každém pře
jezdu vozidla zůstane jako trvalá deformace),

• ztráty únosnosti vozovky způsobené pronikáním vody do podloží propustným krytem 
(štěrkový, dlážděný, penetrační makadam) nebo asfaltovými vrstvami porušenými trhli
nami, špatným nebo porušeným odvodněním,

• dohutnění zásypů objektů (mostů, propustků a jiných podpovrchových konstrukcí), rýh, 

oprav inženýrských sítí a pod.,

• vyplavení zemního tělesa do kanalizace, odvodňovacích systémů a chrániček kabelů.

4.5.2 Hrboly

Hrboly jako zvyšování povrchu vozovky mohou vzniknout:

• na povrchu vozovky:

- nepravidelný hrbol při vázání kameniva na volné pojivo u nátěrů a penetračních maka- 

damů,

- příčný povrchový hrbol při opakovaných nátěrech příčné trhliny,

• v obrusné vrstvě:

- příčný hrbol při vyplnění trhlin a teplotní roztažnosti vrstev se zdvihají okraje vrstvy 
(zejména u litých asfaltů),

- puchýře v litém asfaltu na cementem stmelených podkladech tlakem uzavřených par,

• v konstrukci vozovky

- příčný hrbol při vyplnění široké trhliny nestlačitelným materiálem a při teplotní roztažnosti 
se asfaltové vrstvy nazdvihují,

- místní hrbol při nazdvižení vozovky mrazovým zdvihem na lokálním přítoku vody do 

podloží nebo do podkladních vrstev,

- podélný hrbol jako vytláčení podloží mezi stopy vozidel při neúnosné vozovce a podloží.
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4.6 Jiné poruchy

Bezpečnost, rychlost, plynulost, hospodárnost a pohodlí silničního provozu ovlivňují také

poruchy:
• odvedení dešťové vody z povrchu vozovky zvýšením krajnice posypovým materiálem, 

spadem přepravovaných hmot, vegetací a poškozením,

• povrchového odvodnění, rigolů, příkopů, vsakovací drenáže a kanalizace jejich zanese
ním, tato porucha rovněž může ovlivnit únosnost zavodněním podloží,

• poruchy na poklopech, vpustích, hrncích šoupat, hydrantů a pod., tyto poruchy se za
znamenávají jako poruchy poklesem, mozaikovými a síťovými trhlinami, ale pro zvláštní a 
nákladný způsob následné údržby nebo opravy porušeného místa se doporučuje evi

dence těchto zařízení ve vozovce.

Existuje mnoho dalších druhů poruch, které jsou výsledkem kombinace vlivů a mechanismů
porušování. Vždy půjde jeden z projevů upřednostnit a poruchu podle katalogu zatřídit.

5 Výskyt poruch

5.1 Plošné vymezení poruch

Veškeré poruchy se vyskytují jako:

• ojedinělé, osamocené dané svou plochou nebo délkou a šířkou,

• souvislé a zasahují:

- jen omezenou šířku vozovky, pak jsou jen délkové, liniové,

- větší šířku vozovky, jsou tedy plošné s definovanou šířkou,

- celou šířku vozovky.

Pokud se ojedinělé poruchy vyskytují často, neporušené mezery jak v délce nebo šířce 
jsou takové, že bude vhodnější provést údržbu nebo opravu na celé takto dotčené ploše 
namísto běžné údržby a lokální opravy omezené na porušené plochy, pak se tyto plochy 
považují rovněž za souvislé. S ohledem na nejčastější běžnou údržbu nátěrovou vyspráv- 
kovou soupravou a lokální opravu pomocí silničních fréz se plochy spojují při menších 
vzdálenostech mezi poruchami než 0,5 až 1 m v podélném směru a 0,2 až 0,5 m ve směru 
příčném (v šířce vozovky).

5.2 Výskyt poruch podle typů netuhé vozovky

Na různých typech netuhých vozovek se převážně vyskytují poruchy a jejich kombinace:

Štěrkové vozovky:

• hloubková koroze, výtluky a výmoly,

• podélné vlny a koleje vzniklé mechanismem ztráty hmoty (účinkem vody a zatížení),

• místní, příčné poklesy a podélné hrboly snížením únosnosti vozovky a podloží.

Dlážděné vozovky:

• ztráta mikrotextury povrchu dlažby z přírodního kameniva,

• uvolnění dlažby a deformace krytu,

• konstrukční poruchy (místní a příčný pokles, podélný hrbol, plošné deformace a prolo
mení vozovky) sníženou únosností vozovky a podloží.
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Asfaltové kryty s nestmelenými podklady:

• ztráta drsnosti (ztráta mikro- a makrotextury),

• deformace krytu (nepravidelné hrboly, podélné vlny a vyjeté koleje),

• ztráta hmoty z krytu (ztráta asfaltového tmelu, opotřebení emulzního kalového zákrytu, 
ztráta kameniva z nátěru, kaverny, hloubková koroze a výtluky),

• trhliny příčné mrazové, trhliny podélné a poruchy na pracovních spárách,

• trhliny mozaikové,

• konstrukční poruchy (poruchy na okraji vozovky, místní a příčné poklesy, místní a podél
né hrboly, plošné deformace, síťové trhliny a prolomení vozovky).

Asfaltové kryty s podkladem stabilizovaným nebo stmeleným cementem vykazují navíc 
oproti předešlým typům vozovek tyto poruchy:

• reflexní trhliny příčné a podélné,
• konstrukční poruchy jsou méně časté.

6 Přehled poruch a katalogové listy poruch

6.1 Přehled poruch

Typy poruch, určené pro sběr a jejich využití pro návrh údržby a oprav netuhých vozovek, 
jsou přehledně uvedeny v tabulce 1 podle mechanismů porušování a kvalitativního vývoje. 
Provádí-li se návrh údržby a oprav vozovky podle malého nebo velkého systému hospoda
ření s vozovkou, je v tabulce 1 provedeno rozlišení, které z poruch se v jednotlivých systé
mech užívají. Poruchy směřující k návrhu běžné údržby nebo lokální opravy se odstraní 
technologiemi dle jednotlivých katalogových listů.

6.2 Katalogové listy

Každá porucha uvedená v tabulce 1 má svůj katalogový list (dvoustránkový) s následujícím 
jednotným uspořádáním:

• číslo katalogového listu - číslo, které je užíváno namísto názvu poruchy a je dodrženo 
číslování podle tabulky 1,

• název poruchy - slovní označení poruchy v souladu s tabulkou 1,

• skupina - označení skupiny poruch podle tabulky 1,

• obrázek - charakteristická fotografie poruchy,

• perokresba - zvýrazněný příčný řez poruchou nebo axonometrický pohled s detailem,

• popis poruchy - slovní popis vzhledu poruchy,

• výskyt - výskyt poruchy charakterizovaný údajem ojedinělý nebo souvislý,

• obdobné poruchy - číslo a název podobně vyhlížející, ale odlišné poruchy,

• ovlivňuje - vliv poruchy na některou z charakteristik provozních funkcí vozovky, trvanli
vosti a únosnosti,

• příčina vzniku - popis vnějších a vnitřních podmínek vzniku poruchy,

• možný vývoj - charakterizuje další vývojová stadia poruch,

• návrh opravy - popis použitelných technologií údržby a opravy poruch,

• v posledních dvou řádcích je zopakován údaj z tabulky 1, je-li porucha užívána ve VSHV 
nebo MSHV,

• na další straně katalogového listu je skupina fotografií s popisem upřesňující vzhled, vý
voj, výskyt případně i údržbu poruch.
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Tabulka 1 - Přehled poruch a jejich využití v systémech hospodaření s vozovkou

Skupina

poruch

Cis.

por.

Název poruchy MSHV VSHV

Využití Č.poruchy

dle čísel.1)

Ztráta

drsnosti
01 Ztráta mikrotextury ANO NE
02 Ztráta makrotextury ANO ANO 11

Deformace
krytu

03 Puchýře v obrusné 
vrstvě z LA

NE ANO 10

04 Podélné vlny ANO NE
05 Vyjeté koleje ANO NE
06 Nepravidelné hrboly NE NE

Ztráta hmoty 
z krytu

07 Ztráta asfaltového 
tmelu

NE ANO 01

08 Koroze EKZ ANO ANO 12
09 Ztráta kameniva z 

nátěru
ANO ANO 11

10 Kaverny v povrchu 
vozovky

ANO ANO 01

11 Hloubková koroze ANO ANO 02
12 Výtluky v obrusné 

vrstvě
ANO ANO 03

13 Výtluky v krytu ANO ANO 03
Trhliny 14 Trhlina příčná úzká ANO ANO 13

15 Trhlina příčná široká ANO ANO 06
16 Trhlina příčná 

rozvětvená
ANO ANO 08

17 Trhlina podélná úzká ANO ANO 09
18 Trhlina podélná 

široká
ANO ANO 07

19 Trhlina podélná 
rozvětvená

ANO ANO 08

20 Mozaikové trhliny ANO ANO 14
Konstrukční
poruchy

21 Odlamování okrajů 
vozovky

ANO NE

22 Místní pokles ANO ANO 15
23 Příčný pokles ANO ANO 15
24 Místní hrbol NE ANO 04
25 Příčný hrbol ANO ANO 04
26 Podélný hrbol ANO NE
27 Plošná deformace 

vozovky
ANO ANO 05

28 Síťové trhliny ANO ANO 08
29 Prolomení vozovky ANO NE

Jiné poruchy 30 Vysprávky ANO NE
31 Zanesení příkopů ANO NE
32 Zvýšená nezpevněná 

krajnice
ANO NE

Vysvětlivky: 1) číselník poruch viz Příloha

14



Katalogové listy poruch
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Ztráta mikrotextury
Skupina : [Ztráta drsnosti

Projevuje se lesklým, zaobleným a hladkým 
povrchem zrn nebo dlažebních prvků jako 
snížení mikrotextury ohladitelného kameniva 
nebo horniny.

- v souvislých plochách, zejména ve stopách 
vozidel

02 - ztráta makrotextury

- bezpečnost silničního provozu.

Použití snadno ohladitelného kameniva. Kamenivo nesplňuje požadavky souboru norem 
ČSN 73 6121 až 31 pro použití v obrusných vrstvách.

ijOhlazenost zrn se zvyšuje a drsnost povrchu je trvale snížená.

Zdrsnění povrchu (frézou apod. - krátkodobé opatření), zdrsňovací nátěr,emulzní kalový 
zákryt, asfaltový koberec tenký, výměna obrusné vrstvy.

□
H



K vyhlazení zrn dochází ve stopě vozidel



Ztráta makrotextury
Skupina : |ztráta drsnosti_________

Na povrchu vozovky se vyskytuje přebytek 
asfaltového pojivá u nátěrů (pocení nátěru) 
nebo asfaltového tmelu u asfaltových směsí 
Povrch se stává uzavřený a hladký.

- ojediněle v omezených plochách
- souvislý v jízdních stopách

01 - ztráta mikrotextury

- bezpečnost silničního provozu.

U nátěrů použití velkého množství pojivá pro postřik. Při lokálním výskytu je příčinnou 
nátěrem překrytý původní, nehomogenní kryt s různou nasákavostí povrchu.
U asfaltových směsí je příčinou nevhodná skladba směsi, použití asfaltu s vyšší 
penetrací nebo jeho nadměrné množství.

Na povrchu se může vytvořit souvislá vrstva pojivá nebo měkkého asfaltového tmelu, 
povrch vozovky se stane nebezpečně kluzký. V asfaltové směsi se také vytváří trvalé 
deformace (viz poruchy 04, 05).

f! Na místech s potícím se nátěrem v horkém období provést posyp drceným kamenivem 
(frakcí 2-4, 4-8). Porušené asfaltové směsi je nutno nahradit vhodnou směsí (dochází i k 
trvalým deformacím).

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV ®

Porucha se uplatňuje pří výpočtu MSHV E3



Vystoupení pojivá z nátěru, 
pocení nátěru

Vystoupení asfaltového tmelu

Provizorní zdrsnění povrchu se ztrátou 
makrotextury a vyjetými kolejemi

Vystoupení pojivá z predávkovaného 
spojovacího postřiku



Puchýře v obrusné vrstvě z litého asfaltu
Skupina: [Deformace krytu

Popis poruchy:

Vyvýšenina ve tvaru puchýře o průměru 
50 - 250 mm v obrusné vrstvě z litého asfaltu 
na betonovém nebo cementem zpevněném 
podkladu.

- ojediněle
- souvislý

Ovlivňuje:

- pohodlí silničního provozu
- pohodlí chůze

Příčina vzniku Nepoužití mezivrstvy odvádějící páry a vyztužující litý asfalt (vrstva asfaltové směsi, 
skelná rohož, lepenka apod.). Místní nahromadění vodních par pod vrstvou z litého 
asfaltu při vysokých letních teplotách působí svým tlakem a vrstva je zvednuta do tvaru 
puchýře.

MOŽhý VýVpj i Puchýře mohou vlivem provozu a působením klimatických vlivů prasknout a mohou 
vzniknout výtluky. Na málo zatížených plochách nárůst až k 100 mm výšky.

Odfrézování puchýře nebo odstranění a položení nové obrusné vrstvy s konstrukčními 
opatřeními zabraňujícími vzniku puchýřů.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV □



Největší puchýře se vyvíjejí na nepojížděných plochách



Podélné vlny
Skupina : [Deformace krytu

Popis poruchy:

Vyskytuje se před stopčarami na křižovatkách. 
Jsou to příčné hrboly ve více řadách za 
sebou, vzdálenost vln do 50 cm - tzv. "roleta". 
V pruzích pojížděných nákladními vozidly jsou 
podélné vlny přerušeny vyjetými kolejemi a 
hlubokými prohlubněmi. Různé vlny se mohou 
vyskytovat i náhodně.

- ojedinělý v omezených plochách
- souvislý v celé šířce jízdního pruhu

06 - nepravidelné hrboly
27 - plošná deformace vozovky

Příčina vzniku Nedostatečná odolnost asfaltových vrstev krytu proti trvalým deformacím. Podélné vlny
.............. vznikají vytlačováním asfaltových směsí z pod pneumatik stojících osobních automobilů

v celé šířce jízdního pruhu. Náhodné vlny jsou způsobeny místní sníženou kvalitou 
vrstvy (predávkovaný spojovací postřik, nevhodná skladba směsi, nehomogenita směsi 
při výrobě).

Možný VýVOj : Podélné vlny se prohlubují a rozšiřují na celou šířku jízdního pruhu. Hrboly mohou
vykazovat trhliny, směs je narušována úkapy pohonných hmot a olejů v prohlubních, 
následně dochází k rozpadu krytu.

Návrh úpravy Výměna asfaltových vrstev, které jsou příčinou trvalé deformace (jako u poruchy 05).

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV



Nepravidelné vlny z náhodné 
proměnlivosti výroby směsi a její pokládky

1

Účinek stání osobních automobilů 
v celé šířce odbočovacího pruhu

První otisky pneumatik autobusů



Vyjeté koleje
Skupina : [Deformace krytu

Prohlubně ve stopách kol nákladních vozidel. 
Koleje o šířce 60 - 80 cm (i více) vznikají v 
místech intenzivní, pomalé a zastavující 
dopravy (stoupací pruhy, místní komunikace).

- v souvislých délkách

06 - nepravidelné hrboly 
26 - podélný hrbol

- bezpečnost silničního provozu

I Nedostatečná odolnost vrstev krytu proti vývoji trvalých deformací (použití těžených 
kameniv, nevhodná křivka zrnitosti, vysoký obsah asfaltu, druh asfaltu o vyšší 
penetraci). Směs krytu je vytlačena mimu stopu pneumatik.

I Nárůst deformace po prvních 1-3 letech ustává, pokud dosáhne neuspokojivé úrovně, 
: bude se vyvíjet až k enormním hloubkám přes 20 mm. Možnost vzniku aquaplaningu.

||Dle typu kolejí:
í:; 1) vyplnění kolejí mikrokobercem nebo asfaltovým kobercem tenkým při zastaveném 

nárůstu hloubky koleje (cca. po 8 letech užívání do 12 mm).
2) výměna všech asfaltových vrstev, které jsou příčinou trvalé deformace (frézování a 
výměna vrstev v tloušťce 50 až 120 mm, výjimečně hlouběji při použití těženého 
kameniva a podkladu z obalovaného kameniva).

□



Vytlačování směsi mimo stopu 
pneumatik



Nepravidelné hrboly
Skupina : [Deformace krytu

Popis poruchy:

Povrchové nerovnosti vytvořené bežnou 
údržbou pomoci posypu nebo nátěru.

- ojedinělý v omezených plochách
- souvislý v různé šířce

04 - podélné vlny
05 - vyjeté koleje
24 - místní hrbol
25 - příčný hrbol
27 - plošná deformace vozovky

Ovlivňuje;

- bezpečnost silničního provozu

Příčina vzniku Pojivo z nátěru vystupuje na povrch, přebytek se odstraňuje posypem (viz návrh opravy 
ztráty makrotextury (02), provedená běžná údržba trhlin (14-20) nátěrem).

Možný" VýVOj : Vystupující hrbol je z nestabilní směsi pojivá a kameniva, která se účinkem zatížení 
pohybuje, vytváří podélné vlny a nepravidelné plošné deformace povrchu.

Má vrh npťávy Odstranění hrbolu frézováním a provedení souvislé údržby nebo opravy. Vyrovnání bez 
frézování položením asfaltového koberce otevřeného.
Rozrytí vrstvy penetračního makadamu s vyrovnáním profilu, a položením nového 
penetračního makadamu nebo vrstvy asfaltové směsi.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV ^

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV n



Hrnutí směsi, nad ošetřenými trhlinami nátěrem před křižovatkou, vytvoří nepravidelné hrboly

Intenzivní provoz vytlačí vyspravení hloubkové koroze nátěrem mimo stopu pneumatik vozidel 
a vznikne nepravidelný hrbol.



Ztráta asfaltového tmelu
Skupina: [Ztráta hmoty z krytu

Popis poruchy:

Nadměrná makrotextura s vystupujícím 
kamenivem o velikosti maximálního použitého 
zrna, otevřený povrch vozovky.

- ojedinělý v omezených plochách
- souvislý

10 - kaverny v povrchu vozovky

trvanlivost krytu 
homogenitu povrchu 
pohodlí jízdy

Příčina vzniku Uvolňování asfaltového tmelu z prostoru mezi většími zrny kameniva. Příčinou je
nedostatečný obsah pojivá, nevhodná skladba směsi, nedostatečné zhutnění, špatná 
přilnavost kameniva k asfaltu, pracovní teploty asfaltové směsi byly vyšší než připouští 
daný druh asfaltu, přílišné stárnutí asfaltu. Při ojedinělých výskytech nehomogenita 
výroby.

Možným VýVOj: Vývoj ke kavernám v povrchu vozovky (10), hloubkové korozi (11) a výtlukům v 
obrusné vrstvě (12).

Návrh Opravy Postřik asfaltem, nátěr, emulzní kalový zákryt, asfaltový koberec tenký, později výměna 
krytu.

Porucha se upiatňuje ph výpočtu VSHV ®

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV □



Asfaltový tmel je se zvýšenou mezerovitostí a při osychání vlhké vozovky jsou místa 
s uvolňovaným tmelem dlouho vlhká.



Koroze emulzního kalového zákrytu (EKZ)
Ztráta hmoty z krytu

Popis poruchy:

Emulzní kalový zákryt (EKZ) se opotřebovává 
a vznikají barevně odlišné mapy. EKZ se 
může také od obrusné vrstvy odlupoval v celé 
vrstvě.

- ojedinělý
- v souvislých plochách
- souvisle v celé šířce

09 - ztráta kameniva z nátěru 
11- hloubková koroze

nehomogenitu povrchu 
pohodlí silničního provozu 
bezpečnost silničního provozu

Příčina vzhíku Působení provozu, nedodržení technologie při výrobě kalu a při pokládce. Olupování
vlivem špatného spojení s krytem (znečištění, koroze původní vrstvy) nebo se olupuje i z 
částí vrstvy původního krytu, který byl porušen poruchami ztráta asfaltového tmelu (07), 
kaverny v povrchu krytu (10) a hloubková koroze (11).

Možný1 VýVOj : působením dopravy a klimatických vlivů se plocha poruchy rozrůstá, mohou vznikat 
místa bez EKZ a původní obrusná vrstva bude vykazovat porušování jako před 
provedením EKZ.

Návrh opravy Překrytí novou vrstvou EKZ. Při olupování EKZ odfrézování vrstvy krytu.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV ^



Postupná ztráta tloušťky vrstvy 
emulzního kalového zákrytu

Počátek olupování emulzního 
kalového zákrytu s přidruženými trhlinkami

--------------- ►

Oloupaný emulzní kalový zákryt, na odkryté ploše původní obrusné vrstvy dochází 
k intenzivní hloubkové korozi.



Ztráta kameniva z nátěru
Ztráta hmoty z krytu

Popis poruchy:

Uvolnění kameniva z nátěru.

- omezené plochy
- souvislý v jízdních stopách

08 - koroze EKZ

bezpečnost siničního provozu

Příčina vzniku Opožděné podrťování po nástřiku horkého asfaltu, nevhodná drť (vyšší obsah podsítných 
nebo odplavitelných částic, netrvanlivé nebo vlhké kamenivo apod.), nízké dávkování 
pojivá, nepravidelný postřik (řádkování), nehomogenní obrusná vrstva pod nátěrem 
(vysprávky, lokální koroze povrchu apod.)

Možný Vývoj : Působením dopravy a klimatických vlivů se plochy porušení rozrůstají, mohou vznikat 
místa s čistým pojivém se ztrátou drsnosti.

Návrh Opravy Překrytí novým nátěrem, položení nové obrusné vrstvy, nejméně AKT.

Porucha se uplatňuje pň výpočtu VSHV

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV



Nepravidelně uvolněné plochy nátěru silnice 
s velkou intenzitou dopravy.



Kaverny v povrchu vozovky
Skupina: [Ztráta hmoty z krytu |

Poruchy ve tvaru jamky, které vznikají v 
asfaltové směsi na povrchu nebo pod 
povrchem odstraněním málo odolného zrna 
kameniva, hlinité hrudky, případně cizího 
tělesa.

- ojedinělá chybějící zrna směsi

11 - hloubková koroze
12 - výtluky v obrusné vrstvě

- trvanlivost krytu

^Vlivem působení dopravního zatížení, vlhkosti a mrazu se málo odolná zrna kameniva 
nebo cizí těleso poruší, vytrhají se nebo vymyjí a zanechají po sobě jamku (kavernu). 
Kamenivo nesplňuje požadavky ČSN 72 1512.

Při vyšší četnosti výskytu kaveren může dojít ke vzniku výtluku.

Při vysokém množství kaveren nebo vyšší četnosti omezených ploch s množstvím 
kaveren se před možným nebezpečím vzniku hloubkové koroze provede souvislá údržba 
nátěrem nebo emulzním kalovým zákrytem nebo údržba nátěrovou vysprávkovou 
soupravou.



Typický povrch se ztrátou asfaltového 
tmelu s kavernou 
po větším zrnu kameniva.

4-------

Po uvolnění zrn je narušen 
i asfaltový tmel vyšší mezerovitostí, 
a ten prľosychání vlhkého povrchu 
drží vlhkost.

Cizí těleso, které způsobí velkou kavernu.

4---------



Hloubková koroze
Skupina : [ztráta hmoty z krytu

Nerovnosti na hloubku 6-20 mm uvolněním 
asfaltové směsi. U penetračního makadamu a 
u kaleného štěrku se objeví hrubozrnná kostra 
vrstvy štěrku.

- v omezených plochách
- souvislý

07 - ztráta asfaltového tmelu
08 - koroze EKZ
10 - kaverny v povrchu vozovky 
12 - výtluky v obrusné vrstvě

- trvanlivost krytu
- pohodlí a rychlost silničního provozu

I Druhá fáze koroze povrchu po ztrátě asfaltového tmelu (07) přes polovinu velikosti 
maximálních zrn kameniva způsobí uvolňování těchto zrn z povrchu asfaltové směsi. 
Ztráta výplňového kameniva a kalicí malty u penetračního makadamu a kaleného štěrku.

Vznik výtluků, možný rozpad celé obrusné vrstvy.

V ranném stadiu koroze u asfaltových směsí a penetračního makadamu je možné 
provést překrytí nátěrem, při omezených plochách vysprávkovou soupravou. V 
pozdějším stadiu porušení obrusné vrstvy z asfaltových směsí je třeba překrytí nebo 
výměna obrusné vrstvy.
U kaleného štěrku se doplní kalicí malta (drobné kamenivo, výšivky, hlinitý tmel).



Hloubková koroze 
štěrkových vozovek

♦

Hloubková koroze asfaltové směsi přechází ve 
výtluk. V místech ošetření nátěrem se 
hloubková koroze zastavila.



Výtluky v obrusné vrstvě
Skupina : [Ztráta hmoty z krytu

Ztráta hmoty celé obrusné vrstvy. Vzniká 
ostře ohraničená "díra" na celou tloušťku 
obrusné vrstvy nebo celé pásmo výtluků.

- v omezených plochách
- výjimečně souvislý

13 - výtluky v krytu

- bezpečnost silničního provozu

Vývoj z neošetrené hloubkové koroze (11) nebo z nedokonalého spojení obrusné vrstvy 
s ložnou (podkladní) vrstvou z vývoje mozaikových trhlin (20). Výtluky vznikají také jako 
následek všech trhlin (poruchy 14-20), a také všech poruch konstrukčních (poruchy 21-
29).

i! Zvětšování plochy a hloubky výtluků, vývoj k výtlukům v krytu (13), rozpad obrusné 
vrstvy vozovky, rozpad vozovky.

Vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení vysprávky. Při větším množství 
výtluků výměna obrusné vrstvy. Při kombinaci s konstrukčními poruchami vozovky je 
třeba rekonstrukce nebo lokální oprava (vyfrézování nebo vybourání) porušených vrstev 
a zesílení. Provizorní oprava v zimě - vyplnění výtluku studenou asfaltovou směsí nebo 
litým asfaltem.
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Výtluk na podélné spáře



Výtluky v krytu
Skupina : [Ztráta hmoty z krytu

Popis poruchy:

Ztráta hmoty celého krytu, vzniká ostře 
ohraničená "díra" na celou tloušťku krytu a 
mohou být zasaženy i podkladní vrstvy.

- ojediněle v omezených plochách
- výjimečně souvislý

12 - výtluky v obrusné vrstvě

- bezpečnost silničního provozu
- plynulost silničního provozu
- únosnost vozovky

Příčina VZhíku Neprovedení vysprávky a pokračování výtluku v obrusné vrstvě (12). Tato porucha je 
často konečnou fází vývoje jiných poruch : hloubkové koroze (11), mozaikových trhlin 
(20) a všech poruch na trhlinách (14-20) a poruch konstrukčních (21-29).

Možný Vývoj : Může nastat úplný rozpad asfaltových vrstev a vozovky.

Návrh Opravy Vyfrézování nebo vybourání poškozeného místa a provedení vysprávky. Při kombinaci s 
konstrukčními poruchami rekonstrukce vozovky nebo lokální oprava porušených vrstev a 
zesílení.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV ® 

Porucha se uplatňuje ph výpočtu MSNV E



Výtluk v krytu jako následek hloubkové koroze.



Trhlina příčná úzká
[Trhliny

Trhlina jdoucí napříč vozovkou, šířka do 5 mm.

- ojedinělý v pravidelných či nepravidelných 
intervalech

15 - trhlina příčná široká

- trvanlivost krytu

Nízká teplota povrchu, nebo rychlý pokles teploty, způsobí vznik smršťovací (mrazové) 
trhlinky. První trhlina vzniká při jakémkoliv zeslabení profilu asfaltových vrstev 
(kanalizační vpustí, poklopem, a pod.)

: Trhlina roste do hloubky, pak vznikne široká a odlamující se trhlina nebo se zastaví na 
spojení asfaltových vrstev, pak vznikají přidružené trhliny příčné rozvětvené (16) a 
mozaikové (20).

Návrh Opravy Provedení nátěru v místě trhliny, nebo rozšíření trhlinky a provedení zálivky.



Trhlina se postupně 
rozšiřuje.

--------►

Obvyklý výskyt smršťovací trhliny 
spojující protilehlé dešťové vpustě.
◄----------

Trhlina se také vylamuje 
na svých hranách.



Trhlina příčná široká
Skupina: [Trhliny ____________

Trhlina jdoucí napříč vozovkou, šířka nad 5 
mm.

- ojedinělý v pravidelných či nepravidelných 
intervalech.

14 - trhlina příčná úzká 
16 - trhlina příčná rozvětvená 
25 - příčný hrbol

- pohodlí silničního provozu
- trvanlivost krytu
- únosnost vozovky

Nízká teplota povrchu a vývoj trhliny příčné úzké (14) přes všechny asfaltové vrstvy. 
Stejně se chová reflexní trhlina jako prokopírovaná smršťovací trhlina v cementem 
stabilizovaném nebo zpevněném podkladu.

; V místě trhliny mohou vznikat přidružené trhliny, odlamování hran a výtluky směřující k 
trhlině příčné rozvětvené (16). Při zanesení poruchy nečistotami se vytváří příčné hrboly.

Vyčištění trhliny a utěsnění zálivkou. Při vývoji k trhlině příčné rozvětvené (16) se 
provádí její oprava.



m*; Rozšiřování trhliny úzké
při oslabení profilu asfaltových vrstev
poklopem.

Pii* ŕ wan®*

Rozšiřování, vylamování trhlin. 
Okraje vozovky mohou klesat 
vymýváním podkladu.
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Na cementem stabilizovaných nebo 
zpevněných podkladech dochází k 
blokovým trhlinám jako kombinace 
příčných a podélných trhlin.



Trhlina příčná rozvětvená
Skupina: [Trhliny____________________

Příčná trhlina s mozaikovými (přidruženými) 
trhlinami, odlámanými hranami a začínajícími 
výtluky.

- ojedinělý s rozšiřováním do větších ploch

20 - mozaikové trhliny 
25 - příčný hrbol

- trvanlivost krytu
- pohodlí silničního provozu
- únosnost vozovky

I Je to poslední stadium vývoje trhliny

i Okolí trhliny se může začít rozpadat se vznikem síťových trhlin a výtluků. Při zanesení 
poruchy nečistotou se vytvoří příčné hrboly.

i Celková sanace trhliny (odfrézování všech porušených vrstev, nebo odstranění větší 
části vrstev a přemostění trhliny zálivkou, izolačním pásem, textilií s postřikem nebo 
mřížovinou a provedení nových vrstev na šířku min. 0,4 m).





Trhlina podélná úzká
Skupina i |Trhliny

Popis poruchy:

Trhlina v podélném směru, šířka do 5 mm.

- přerušovaný nebo souvislý po délce vozovky

18 - trhlina podélná široká

Příčina vzniku Obvykle porucha na pracovní spáře obrusné vrstvy.

Možný vývpf: Postupné rozšiřování trhliny, vývoj k podélné trhlině široké (18) a trhlině podélné
rozvětvené (19) s dalším vývojem k trhlinám mozaikovým (20), síťovým (28) a výtlukům 
(12 a 13).

Návrh Opravy Nátěr místa s trhlinou nebo rozšíření trhliny a utěsnění zálivkou.

Porucha se uplatňuje pň výpočtu VSHV ®





Trhlina podélná široká ________
Skupina : [Trhliny__________________ ________

Trhlina v podélném směru, šířka nad 5 mm.

- souvislá po délce vozovky

17 - trhlina podélná úzká 
19 - trhlina podélná rozvětvená

Příčina vzniku Druhé vývojové stádium trhliny podélné úzké na podélné pracovní spáře. Může 
vzniknout také nerovnoměrnými mrazovými zdvihy v horských oblastech (sníh na 
krajnici). Ve stopě vozidel mohou být podélné trhliny počátečním stadiem síťových trhlin 
(28).

Možný VýVOj: Vznik hloubkové koroze hran trhliny, vytvoření mozaikových (přidružených) trhlin v okolí 
trhliny, obojí vede k výtlukům podél trhliny. Je-li příčinou vzniku poruchy 
poddimenzování vozovky, lze předpokládat rychlý vývoj široké trhliny do síťových trhlin 
(28) a dalších konstrukčních poruch (26,27,29).

Návrh Opravy Vyčištění a utěsnění zálivkou, později oprava jako u trhliny podélné rozvětvené (19). Při 
poruchách konstrukčních (26 - 29) oprava (zesílení, výměna vrstev) nebo rekonstrukce.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV ®

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV E





Trhlina podélná rozvětvená
Skupina: |Trhliny

Podélná trhlina s mozaikovými (přidruženými) 
trhlinami, odlámanými hranami a začínajícími 
výtluky.

- souvislý v různé šířce

20 - mozaikové trhliny 
28 - síťové trhliny

- trvanlivost krytu
- pohodlí silničního provozu
- při výtlucích bezpečnost silničního provozu

Příčina vzniku Je to vývojové stádium trhliny podélné úzké (17) a trhliny podélné široké (18) na podélné 
pracovní spáře nebo počáteční stadium trhlin mozaikových (20) nebo síťových (28) ve 
stopě vozidel.

Možný vývoj : Rozšiřování napadeného místa mozaikovými trhlinami (20) a vznik výtluků (12,13). Při 
vývoji trhlin ve stopě vozidel vede vývoj k síťovým trhlinám a ostatním konstrukčním 
poruchám (26,27,29).

Návrh Opravy Odfrézování porušených vrstev vozovky v místě trhliny a položení nových vrstev nebo 
recyklace za tepla. Při vývoji k síťovým trhlinám (28) odstranění porušených vrstev a 
zesílení vozovky, při současném výskytu konstrukčních poruch (26,27 a 29) rekonstrukce.

Porucha se uplatňuje pň výpočtu VSHV 0

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV El



Podélná trhlina rozvětvená 
s vývojem k trhlinám mozaikovým, (pod 
trhlinami se zdržuje voda, která při přejetí 
plochy vozovky osobním vozidlem 
vystříkla).

Podélná trhlina rozvětvená utěsňovaná 
zálivkovou hmotou, vylamování trhliny 
a přidružené trhliny se nadále rozvíjí.

4-----



Mozaikové trhliny
Trhliny

Popis poruchy:

Úzké, zprvu málo výrazné, krátké, 
nepravidelně dlouhé trhliny vyskytující se ve 
stopě vozidel. Trhliny se větví a spojují v síť 
trhlin, které zasahují jen obrusnou vrstvu 
vozovky. Oka sítě se mohou zahustit až do 20 
mm (odpovídají až tloušťce obrusné vrstvy).

- ojedinělý na omezených plochách
- souvislý v různé šířce

Obdobné poruchy;

16 - trhlina příčná rozvětvená 
19 - trhlina podélná rozvětvená 
28 - síťové trhliny

- trvanlivost krytu

Příčina vzniku Nedokonalé spojení vrstev krytu, nepoužití celoplošně provedeného spojovacího 
postřiku, znečištění vrstvy před pokládkou nové asfaltové vrstvy.

Možný vývoj: Trhliny se stávají zřetelnější, pod obrusnou vrstvou se zdržuje voda, která je při zatížení 
pod tlakem vytlačována, erodují se okraje trhlin, v obrusné vrstvě vývoj výtluků, může 
dojít k rozpadu celé obrusné vrstvy krytu.

Návrh opravy v začínajícím stadiu vývoje uzavřít povrch nátěrem, později je nutná výměna celé 
obrusné vrstvy krytu.



Mozaikové trhliny vznikající z rozvetvených trhlin 
jejichž síť se začíná zahušťovat.

<----- ' .>• -v-.-
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Odlamování okrajů vozovky
Skupina: [Konstrukční poruchy

Popis poruchy:

Podélné, mozaikové nebo síťové trhliny, 
deformace a výtluky na okraji vozovky. Tyto 
poruchy se vyskytují také při napojení 
asfaltových vrstev na panely tramvajového 
tělesa, obrubníky, přídlažby obrubníků, kolem 
vpustí, poklopů, hrnců šoupat a hydrantů.

- ojedinělý
- v souvislých plochách

20 - mozaikové trhliny
28 - síťové trhliny
29 - prolomení vozovky

- pohodlí silničního provozu
- při deformacích bezpečnost silničního 
provozu

Příčina vzniku Nedostatečně zhutněné podloží a podkladní vrstvy na okraji vozovky, podmáčení okrajů 
vozovky (zanesený příkop), nesprávně provedené rozšíření vozovky. U cizích těles ve 
vozovce pronikání vody kolem styku asfaltových vrstev s těmito tělesy, narušování 
spojení jednotlivých vrstev vozovky a snížení únosnosti vozovky.

Možný vývoj: Mozaikové a síťové trhliny (20 a 28) a místní pokles (22) se šíří dále do jízdních pásů, 
na okraji vznikají výtluky (12, 13).

Návrh opravy Zabezpečit odvodnění vozovky, odstranění porušených asfaltových vrstev vozovky - 
podle typu trhlin a zasažené šířky vozovky až na celou tloušťku asfaltových vrstev, 
oprava přilehlých betonových konstrukcí (výměna porušeného betonu nebo lože a 
položení nových asfaltových vrstev), utěsnění spár (nátěr svislých ploch konstrukcí nebo 
zálivka).

Porucha se uplatňuje pň výpočtu VSHV D

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSB V 0



Mozaikové trhliny a místní pokles u 
panelů tramvajového tělesa.

Síťové trhliny na okraji vozovek |

Síťové trhliny s výtluky 
na okraji vozovky.

4-----



Místní pokles
Konstrukční poruchy

Popis poruchy:

Místní více či méně kruhová prohlubeň o 
různém průměru a různé hloubce.
Často vzniká na okraji vozovky.

- ojedinělý

Obdobné poruchy;

23 - příčný pokles 
21 - odlamování okrajů vozovky 
27 - plošná deformace vozovky

Ovlivňuje:

- pohodlí silničního provozu
- bezpečnost silničního provozu

Příčina vzniku Nedostatečné zhutnění podloží nebo podkladních vrstev v místě obsypu konstrukcí na 
okrajích a v rozšíření vozovky, při zásypu jam, oprav inženýrských sítí, apod. 
Vyplavování nestmeleného materiálu z podloží (nejčastěji při poškození kanalizace nebo 
trativodu v tělese silnice), pronikání podloží do nestmelených vrstev.

Možný VýVOÍ Při vyplavování podloží propad vozovky. Trhlinami kolem poklesu proniká voda do
* ' podloží, což vede k síťovým trhlinám (28), plošné deformaci (27), podélnému hrbolu (26)

a prolomení vozovky (29).

klávrh nnmvy Při nedostatečném zhutnění podloží a konstrukčních vrstev vyrovnání povrchu
(frézováním a položením nové vrstvy). U jiných příčin je nutno odstranit příčinu poklesu 
a provést rekonstrukci vozovky.

Porucha se uplatňuje přt výpočtu VSHV ®

Porucha se uplatňuje pn výpočtu MSHV ^



Pokles při zásypu konstrukcí vede 
ke shromažďování dešťové vody 
s vlivem na bezpečnost silničního 
provozu.

Pokles asfaltové vozovky se širokými 
a rozvětvenými trhlinami, vyvolanými 
usmyknutím.



Příčný pokles
Skupina: [Konstrukční poruchy

Popis poruchy:

Prohlubeň jdoucí přibližně kolmo na osu 
vozovky o různé šířce a hloubce. Prohlubně 
mohou být provázeny příčnými trhlinami.

- ojedinělý v krátkých nebo delších úsecích

22 - místní pokles

Ovlivňuje:

- pohodlí silničního provozu
- bezpečnost silničního provozu

Příčina vzniku Nedostatečné zhutnění zásypů rýh po položení různých vedení napříč vozovkou.
Nedostatečné zhutnění násypu tělesa na styku s mostními objekty, při napojení zářezu 

na násyp nebo nové vozovky na starou.

Možntf VtfVöi ‘ Porušení trhlinami a pronikající voda naruší spojení asfaltových vrstev s vývojem k 
* * mozaikovým trhlinám (20) a výtlukům (12, 13), snížení únosnosti vozovky i podloží.

Unikající voda z kanalizace a vodovodů způsobí vyplavování podloží, což může vést k 
síťovým trhlinám, prolomení nebo propadu vozovky.

Návrh opravy Výměna krytu vozovky. Při výskytu trhlin výměna všech postižených vrstev vozovky, při 
narůstání poklesu odstranění příčiny.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV 0

porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV ®
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Místní hrbol
Skupina: Konstrukční poruchy

Obrázék: f>°Pís :

Kruhová nebo oválná vyvýšenina průměru 
1 - 3 m.

- ojedinělý na malé ploše

03 - puchýře v obrusné vrstvě z litého asfaltu 
06 - nepravidelné hrboly

bezpečnost silničního provozu 
únosnost vozovky

Příčina vzniku Místní namrzání vody v podloží (nebezpečně namrzavá zemina) nebo v podkladní vrstvě 
(propustná vrstva a místní přítok vody).
Hrbol je provázen výskytem trhlin, které zůstávají nebo se zajíždějí po rozmrznutí.
Jiné místní hrboly vznikají sesuvem svahů, rozrůstáním kořenů stromů, vegetací a pod.

Možný VýVOt: Porušení vozovky jako u síťových trhlin (28) s vývojem výtluků (12 a 13) s možným 
prolomením vozovky - výmrazek (29).

Návřh opravy Sanace daného místa. Vybourání vozovky, výměna vrstev vozovky a namrzavého 
podloží, hloubkové odvodnění vozovky, úprava stability svahu, u hrbolů nad kořeny 
vyrovnání povrchu frézováním.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV ®

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV n



Místní hrbol vzniklý rozrůstáním kořenů stromů.



Příčný hrbol
Konstrukční poruchy

Vyvýšenina jdoucí kolmo na osu vozovky. 
Má různou výšku a šířku a je doprovázena 
příčnou trhlinou.

- na omezených plochách

04 - podélné vlny
06 - nepravidelné hrboly

- pohodlí silničního provozu
- únosnost vozovky

ku: Obvykle vzniká na příčných širokých trhlinách nebo na trhlinách z nepravidelného 
pohybu zemního tělesa. Při teplotních pohybech se trhliny zanáší, nečistoty pronikají i 
do spojení vrstev a při roztažení vrstev vozovky jsou okraje trhlin a přilehlé plochy 
vrstev zdvihány.

Vývoj hrbolu k síťovým trhlinám (28) a výtlukům (12, 13).

Odfrézování hrbolu, vyčištění a utěsnění trhliny zálivkou nebo odfrézování všech 
asfaltových vrstev na šířku nejméně 0,4 m.



Stojatá voda před příčným 
hrbolem.



Podélný hrbol
Skupina: Konstrukční poruchy

Obrázek: Popis poruchy:

Vyvýšenina vznikající vyjetím kolejí 
zatlačením vozovky do podloží a vyvýšením 
nad původní niveletu. V kolejích jsou obvykle 
síťové trhliny.

- ojedinělý na větší ploše
- souvislý

Obdobné poruchy;

05 - vyjeté koleje
06 - nepravidelné hrboly

bezpečnost silničního provozu 
průjezdnost komunikace

Příčino vzniku Poddimenzování vozovky pro dané dopravní zatížení, nízká únosnost vozovky, 
propustná vozovka (propustný nebo porušený kryt) a rozbřídání podloží. Ve stopě 
vozidel narůstá trvalá deformace podloží a tím i celé vozovky.

Možný vývoj : Vývoj síťových trhlin (28) a plošných deformací (27) až k prolomení vozovky (29).

PÍÍlWprÍ|Í|;l Rekonstrukce vozovky nebo zesílení

Porucha se uplatňuje prt výpočtu VSHV n

Porucáia se uplatňuje pň výpočtu MSHV S



Podélný hrbol je i na 
štěrkových vozovkách. 
Zde je zdůrazněn 
i vymýváním vodou.



Plošná deformace vozovky
Konstrukční poruchy

Popis poruchy :

Výrazné nepravidelné střídání hrbolů a 
poklesu s největšími deformacemi v místech 
opakovaného zatížení vozovky.

- souvislý
- někdy i ojedinělý v malých plochách

04 - podélné vlny 
06 - nepravidelné hrboly 
22 - místní pokles 
26 - podélný hrbol 
29 - prolomení vozovky

Ovlivňuje:

- bezpečnost silničního provozu
- únosnost vozovky

Příčina; vzniku Málo únosné, zvodnělé a nehomogenní podloží, poddimenzovaná vozovka a 
nehomogenní (rozšiřovaná) vozovka.

Možný vývoj : Vývoj deformace neustává, porucha se stává stále výraznější, možná kombinace s 
* ' podélným hrbolem (26), širokými trlinami (18) a síťovými trhlinami (28) a pokud v

konstrukci vozovky není ochranná vrstva nebo není splněno filtrační kriterium dochází k 
prolomení vozovky (29).

Návrh opravy Zpočátku vyrovnání a zesílení vozovky. V případě výskytu síťových trhlin (28) a
podélného hrbolu (26) rekonstrukce vozovky nebo oprava porušených částí vozovky a 
zesílení s hloubkovou drenáží.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV ^
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Síťové trhliny
Skupina: Konstrukční poruchy

Obrázek: f^öpis poruchy;

Síťové trhliny zasahují všechny stmelené 
vrstvy vozovky. Velikost ok je přibližně podle 
tloušťky vrstvy 10-40 cm. Síťové trhliny jsou 
doprovázeny deformacemi vozovky (22, 26 a 
27).

- ojedinělý na malých plochách
- souvislý až na celou šířku vozovky

16 - trhlina příčná rozvětvená
19 - trhlina podélná rozvětvená
20 - mozaikové trhliny

únosnost vozovky 
pohodlí silničního provozu

Příčina vzniku Porušení asfaltových vrstev únavou, vyšší dopravní zatížení než zatížení, na něž byla 
vozovka vybudována, nedostatečná tlušťka asfaltových vrstev.

MoŽnv1 VVVOí I Snížená únosnost porušených vrstev zvýší namáhání podloží a jeho deformaci. Na
* * omezených plochách trhlin vznikají místní poklesy (22). Pronikající voda trhlinami sníží 

únosnost podloží, vzniká podélný hrbol (26), plošné deformace (27) a prolomení vozovky 

(29).

iÜIHBilpU lehkých vozovek (penetrační makadam, asfaltové směsi do 60 mm) vyrovnání
V * povrchu, provedení nátěru a opatření ke zlepšení odvodnění (oprava příkopů, hloubková 

drenáž). U těžších vozovek zesílení, částečná rekonstrukce (výměna porušených 
asfaltových vrstev zvláště na malých plochách) nebo úplná rekonstrukce.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV

Porucha se uplatňuje při výpočtu MSHV





Prolomení vozovky
Konstrukční poruchy

Vozovka porušená místními hrboly, síťovými 
trhlinami a podélným hrbolem je těžkými 
nákladními vozidly zatlačována do podloží, na 
povrchu se objeví rozbředlá zemina z podloží 
(výmrazek, převrácení vozovky).

- ojedinělý
- souvislý

27 - plošná deformace vozovky

- bezpečnost silničního provozu
- může znemožnit silniční provoz

Chybí ochranná vrstva vozovky nebo není splněno filtrační kriterium ochranné vrstvy. 
Voda nahromaděná v podloží v době jarního tání nebo voda pronikající přes propustný 
kryt (štěrkový, dlážděný a penetrační makadam a asfaltové vrstvy porušené trhlinami) 
sníží únosnost podloží natolik, že se vozovka prolomí a rozbředlé podloží se objeví až
na povrchu vozovky.

I Vozovka může být nesjízdná pro běžný silniční provoz.

I Rekonstrukce vozovky (provedení 
provedení hloubkové drenáže).

ochranné vrstvy a nových vrstev vozovky, případně



Ochranná vrstva zabránila průniku rozbředlého podloží přes vozovku, ale rozbředlé podloží nadzvedlo 

krajnici.



Vysprávky
Skupina: [Jiné poruchy

Popis poruchy:

Místo na vozovce, které je vyspraveno 
vyplněním výtluků nebo odfrézováním jiných 
poruch a přidáním asfaltové směsi. 
Charakterizuje nehomogenní povrch vozovky, 
sníženou rovnost a možnost dalšího vývoje 
výtluků.

- ojediněle

Obdobné poruchy;

pohodlí jízdy

Příčina vzniku Vyspravení výtluků (12 a 13), odstranění mozaikových (20), širokých (15 a 18) a 
rozvětvených (16 a 19) trhlin, hloubkové koroze (11) a pod.

Možný vývoj : Porušování pracovních spár a okrajů vysprávky, vývoj porušování kolem vysprávky, 
zvyšování četnosti vysprávek.

Návrh Opravy Při dosažení vyšší četnosti vysprávek (podle dopravního zatížení a dopravního
významu) se navrhuje odfrézování obrusné vrstvy a její nové položení nebo zesílení 
(nejméně AKT). Při vzniku nového výtluku ve vysprávce viz oprava poruch č.12,13.

Porucha se uplatňuje pří výpočtu VSHV D

Porucha so uplatňuje při výpočtu MSHV El



Vysprávka působí také jako nerovnost 
a vozovka se dále porušuje výtluky.



Zanesení příkopů
Jiné poruchy

Podélné příkopy jsou zaneseny. Je narušen 
odtok vody v příkopu.

- ojedinělý
- souvislý

32 - zvýšení nezpevněné krajnice

- únosnost vozovky
- při vydatném dešti bezpečnost silničního 
provozu

IZanesení příkopů inertním posypem, spadem přepravovaných kameniv, zanesení 
zeminou z přilehlých pozemků, eroze a sesuvy svahů, poškození sjezdů na pozemky a 
propustku pod skládkou posypového materiálu, poškození vozidly, apod.

Příkopem nemůže odtékat voda, stojící voda začíná podmáčet podloží, čímž může 
způsobit snížení únosnosti podloží s odlamováním okrajů vozovky (27), podélným 
hrbolem (26), plošnými deformacemi vozovky (27) a síťovými trhlinami (28), případně 
prolomení vozovky (29).

; Vyčistit příkop do požadované hloubky, opravit konstrukci sjezdu na pozemky, konstrukci 
skládky posypového materiálu nebo odstranit jinou příčinu vzniku poruchy.



Zanesený příkop způsobuje 
podmáčení podloží, vznik síťových 
trhlin a odlamování okrajů vozovky.



Zvýšená nezpevněná krajnice
Skupina: [Jiné poruchy ]

Nezpevněná krajnice vozovky je zvýšena nad 
úroveň neprašné části komunikace. Brání 
odtoku vody z povrchu vozovky.

- ojedinělý
- souvislý

31 - zanesení příkopů

- bezpečnost silničního provozu

riál ze zimní údržby, nánosy z přilehlých pozemků, 
spad přepravovaných kameniv, vzrostlá vegetace.

Krajnice se postupně zvyšuje a zamezuje odtékání povrchové vody do příkopů. 
Povrchová voda si vytváří rigol podél krajnice. Poškozování a podmáčení okrajů 
zpevněné části vozovky vede k poruchám - odlamování okrajů vozovky (21), mozaikové 
a síťové trhliny (20 a 28) a místní pokles (22) .

Odstranění přebytečného materiálu nezpevněné krajnice (seříznutí krajnice).



Zvýšená krajnice způsobuje 
vytvoření brázdy podél zpevněné 
části komunikace.

◄--------

Zvýšený porost na krajnici způsobil 
podmáčení podloží a místní pokles.



7 Sběr poruch

Zatřídění poruch jako kvalitativního posouzení poruchy je prvním předpokladem správného 
návrhu údržby nebo opravy. Druhým předpokladem je stanovení rozsahu poruch, plošného 
výskytu poruch a jejich četnosti. Pro ten účel musí být toto kvantitativní hledisko poruch 
zaznamenáváno a zpracováváno.

7.1 Metody sběru poruch

Sběr poruch na vozovkách, dopravních a jiných plochách lze provádět:

• vizuální prohlídkou se záznamem do formulářů,

• vizuální prohlídkou se záznamem do počítače,

• videokamerou se stroboskopickým osvětlením a lokalizací záběru (víceúčelové měřící 

zařízení ARAN).

Vizuální prohlídka se záznamem poruch do formulářů podle tabulky 2 nebo na milimetrový 
papír se provádí pěší pochůzkou s denním výkonem 8-10 km. Využívá se pro detailní zá
znam poruch při návrhu údržby a oprav mimo systémy hospodaření s vozovkou, ale je 
možno ho použít i pro MSHV a VSHV.

Vizuální prohlídku z pomalu jedoucího automobilu s přímým zaznamenáváním počtu a roz
sahů ploch vybraných druhů poruch do formulářů podle tabulky 3 se může použít pro rychlé 
hodnocení poruch při návrhu údržby a opravy mimo systémy hospodaření s vozovkou. 
Tento formulář může být také vstupem do MSHV.

Vizuální prohlídka se záznamem do počítače se obvykle provádí z pomalu jedoucího vozid
la poloautomaticky do paměti přenosného počítače. Denní výkon je v závislosti na množství 
poruch 40 - 80 km. Metoda se uplatňuje zejména na II. a III. třídách silnic, účelových a 
místních komunikacích a využívá se pro MSHV. Záznam poruch lze také využít pro VSHV a 
pro návrh údržby a oprav bez použití systémů hospodaření s vozovkou.

Sběr prováděný videokamerou je rychlý, denní výkon dosahuje 500 km. Videozáznam je 
nutno ručně nebo automaticky zpracovat pro další použití. Metoda se vzhledem k víceúče
lovosti měřicího zařízení ARAN využívá především na republikové silniční síti (dálnice, silni
ce I. tříd a částečně i II. tříd) a je určena zejména k získávání informací pro VSHV. Videozá
znam je možno zpracovat i pro MSHV a pro návrh údržby a oprav mimo SHV.

7.2 Podmínky při sběru

Sběr poruch je ovlivňován řadou faktorů, které mají vliv na kvalitu sběru.

Sběr poruch se neprovádí:

• na zasněžené a znečištěné vozovce (bláto, posyp),

• za deště a v mlze.

Sběr poruch vizuální prohlídkou provádí zaškolení pracovníci s určitou zkušeností:

• počítají s vlivem osvětlení na viditelnost poruch (nejvhodnější je šikmé osvětlení a osy- 
chající vozovka, zadní osvětlení je nevhodné), tomu přizpůsobují plán jízd a rychlost jíz

dy,

• pří střídání osvětlení (les, zástavba, stromořadí) zpomalí jízdu,

• dodržují pravidelné přestávky.
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7.3 Lokalizace poruch

Lokalizace (staničení) jednotlivých poruch se provádí v uzlovém lokalizačním systému s 

přesností možného záznamu 0,1 m.

Pro práci v uzlovém lokalizačním systému slouží podklady:

• uživatelská příručka Uzlový lokalizační systém, Silniční databanka Ostrava, 1989,

• referenční mapy 1:50 000 (schematická mapa na PC),

• klad listů map,

• situační náčrtky složitých křižovatek,

• metodický návod Ruční sběr dat pro pasportizační popis silnic (kapitola 2.3), Silniční da

tabanka Ostrava, 1984,
• soubor úseků uzlového lokalizačního systému (RTAHY.DBF, ÚSEKY.DBF) nebo výpis 

uzlového lokalizačního systému na určité části silniční sítě, tahu a pod.

Tyto podklady lze získat v Silniční databance Ostrava nebo částečně (pro sítě, které spra
vují) u všech správců pozemních komunikací (SÜS, ŘD) a investorských organizací SIÚ.

Sběr poruch pro MSHV, mimo systémy hospodaření s vozovkou (MK, ÚK) nebo na dálni

cích, lze provádět i v jiné jednoznačné lokalizaci (liniový systém, provozní staničení, vazba 
na význačný bod a pod.). Pro převedení dat z takového sběru poruch do Silniční databanky 
nebo pro současné použití ve VSHV se musí převést libovolná lokalizace do uzlového lokali

začního systému.

7.4 Stanovení posuzovaného pásma vozovky

Posuzované pásmo při sběru poruch odpovídá účelu využití dat a typu komunikace a do

pravní plochy.

U dvoupruhových pozemních komunikací se sběr provádí:

• pro účely VSHV:

- v každém jízdním pruhu,

- v přídatném jízdním pruhu pro pomalá vozidla.

• pro účely MSHV:

- na celou šířku dopravního pásu, přitom poruchy vyskytující se jen v jednom jízdním pruhu 

(vyjeté koleje, podélné vlny) musí být odlišeny,

- pro každý směr komunikace zvlášť při celkové šířce jízdních pruhů včetně přídatného 

pruhu pro pomalá vozidla větší než 6 m na souvislé délce přesahující délku 500 m a na 
komunikacích s vyšší intenzitou dopravy, kde se i běžná údržba z důvodu bezpečnosti 
silničního provozu provádí v jednotlivých jízdních pruzích zvlášť.

U vícepruhových pozemních komunikací (tří, čtyř a vícepruhové) se sběr provádí:

• v každém jízdním pruhu,

• v každém přídatném pruhu pro pomalá vozidla.

V oblasti křižovatek, kde se vlivem přídatných pruhů (řadící, odbočovací, připojovací) zvyšu
je počet pruhů, se sběr provádí jen v pruzích vbíhajících do křižovatky ze širé trasy. Speci
ální sběr na těchto pruzích se provádí jen na žádost objednatele.

Sběr na přidružených pruzích se provádí jen na žádost objednatele.
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U dopravních a jiných ploch se posuzované pásmo pro sběr dat určí jako jeden nebo více 

reprezentativních pruhů o celkové šířce do 6 m nebo se celá plocha na pruhy o 6 m rozdělí. 
Měřené pruhy se vhodně označí pro rozlišení, záznam a vyhodnocení poruch.

Provádí-li se sběr poruch v jednotlivých pruzích, poruchy na rozhraní těchto pruhů se evidují 

svou příslušnou částí v každém pruhu.

Podélné trhliny na rozhraní jízdních pruhů se zaznamenávají při sběru u dvoupruhových 
komunikací v jízdním pruhu ve směru orientace úseku uzlového lokalizačního systému (ve 

směru stoupajícího liniového staničení).

-> SMĚR ORIENTACE ÚSEKU UZLOVÉHO 
ÍOKALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
( STOUPAJÍCÍ UNIOVÉ STANIČENÍ)

Na vícepruhových komunikacích se tato porucha eviduje dle následujícího obrázku, přičemž 

záznam se týká jen styku dvou jízdních pruhů vlevo ve směru jízdy.

VyyXsTŘEONKpELÍcí^Ás^y^//V'

_____________________________ _______ NE_____________

______ ANO_____________   ANO___________

-> ANO _______

—> ANO PRUH PRO POMALÁ VOZIDLA

Posuzované pásmo (jízdm. přídatný nebo přidružený pruh) se pro uložení dat do Silniční 
databanky rozlišuje kódem podle číselníku měřených pruhů v Příloze.

7.5 Směr měření

Pro jednoznačnou lokalizaci poruch je nutné zaznamenat i směr měření. Pro uložení dat do 
Silniční databanky a pro potřeby VSHV se záznam provede podle číselníku směru měření v 
Příloze. Na komunikacích s oddělenou částí je směr měření vždy 1, směr měření 2 neexistu

je - viz číselník.

7.6 Délkové a plošné vymezení poruch

Délkou poruchy se rozumí zasažené pásmo porušené vozovky, které je vymezeno hrani
cemi přechodu mezi vozovkou bez poruchy a vozovkou s poruchou. Délka poruchy je defi

nována staničením jejího začátku a konce.

Staničení hranice začátku a konce poruchy se eviduje v kilometrech, délka poruchy rovněž v 

kilometrech s možnou přesností na 0,1 m.

Délka poruchy se neeviduje u ojedinělých příčných trhlin úzkých a širokých (14 a 15) a 
místního hrbolu (24), příčného hrbolu (25), staničí se pouze jejich střed.
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V jednotlivých metodách sběru dat se u vytypovaných poruch provádí sběr dat staničením 
jejich středu a záznamem plochy poruchy. Takový záznam se pak pro uložení dat do Silniční 

databanky a pro potřeby VSHV převádí na délkový a šířkový rozměr.

U poruch vyskytujících se opakovaně v krátkých intervalech se s přihlédnutím k dále uvede
ným pravidlům užívá buď opakovaného záznamu plochy se staničením středu poruch nebo 

se zaznamenává začátek a konec dané šířky poruchy.

U ostatních poruch se staničí vždy začátek a konec poruchy.

Trhliny podélné (17, 18 a 19) se zaznamenávají minimální délkou 0,5 m. Kratší trhlina po
délná rozvětvená (19) se zaznamenává jako ojedinělá mozaiková trhlina (20) a do Silniční 

databanky a VSHV se převede na délku 0,5 m.

Poruchy 01, 02, 03, 07, 09, 10, 20, 21, 27, 28 vyskytující se opakovaně a mezi mimiž je ne
porušená vozovka kratší než 3 m se při záznamu spojují do souvislých ploch.

ZÁZNAM NA CELOU DÉLKU

U hloubkové koroze a výtluků (11, 12, 13) se plochy poruch spojují při neporušených plo
chách kratších než 0,7 m, u koroze EKZ (08) se plochy spojují při přerušeních kratších než 

10 m. Minimální délka poruchy koroze EKZ (08) je 0,5 m.

i".1: "N

. /

V;-':, ; 4
,ZÁZNAW

, <0,7m
ľ,... :

NA CELOU

Č:V>

DÉLKU

< 10m

^lóm

ZÁZNAM NA CELOU DÉLKU ZÁZNAM SKUTEČNÉ DÉLKYZÁZNAM 0,Sm

84



Každý místní nebo příčný pokles (22, 23) se eviduje samostatně, přičemž délka poruchy 

menší než 0,5 m se zaznamenává vždy délkou 0,5 m.

Pokleslá vozovka u krajnice ve větší délce než 3 m se považuje za plošnou deformaci vo
zovky (27).

7.7 Šířkové vymezení poruch

Šířka plošně a délkově se vyskytujících poruch se zaznamenává s přesností 0,2 m, která 
odpovídá minimální šířce údržby nebo opravy vozovky.

Šířky ploch je možno vyjadřovat v procentech šířky posuzovaného pásma.

Šířku posuzovaného pásma je nutno měřit a zaznamenávat. Je možno převzít údaje o šíř

kách (pruhu, dopravního pásu) ze souboru PASPORT.DBF nebo z programu grafického 
pasportu GPASP (šířky jízdních pruhů, jízdních pásů na silničních síti I., II. a III. tříd). Soubo
ry jsou k dispozici v Silniční databance Ostrava a u správců dané sítě pozemních komuni
kací (na SÚS, ŘD a SIÚ).

Způsob sběru šířkového vymezení poruch upřesňují jednotlivé metody sběru.

7.8 Další pravidla pro záznam poruch

Vyskytne-li se na určitém úseku komunikace kombinace poruch, eviduje se každá porucha 
samostatně (síťové trhliny - výtluky, ztráta asfaltového tmelu - hloubková koroze - výtluky - 
podélné trhliny, atd.)

Je-li plošná deformace (27) tvořena opakujícími se hrboly a poklesy a objevují-li se v místě 
deformace ještě jiné poruchy, zaznamenává se jen porucha 27.

Nelze-li přesně rozlišit o jaký druh příčné trhliny jde (14 nebo 15), zařadí se jako porucha 
(15) trhlina příčná široká. Pokud se vyskytují trhliny na příčné pracovní spáře, zaznamená
vají se rovněž jako porucha 15.

Samostatné trhliny situované šikmo k podélné ose vozovky (i krátké) se řadí do trhlin podél
ných (17, 18).

Trhliny příčné a podélné (14, 15, 16, 17, 18) se evidují jak ve stadiu porušení, tak ve stadiu 
vyspravení (zatření, nátěr, zálivka).

Poruchy u jednotlivých vstupů inženýrských sítí se evidují jako ostatní poruchy podle druho
vého rozlišení a rozměrů - výtluky (12, 13), mozaikové trhliny (20), místní pokles (23), sí
ťové trhliny (28). Zároveň se také eviduje výskyt poklopu, vpusti, hrnce, apod.

7.9 Sběr poruch vizuální prohlídkou se záznamem do formulářů

Příklad formuláře pro záznam poruch při pěší pochůzce je uveden na následující straně jako 
tabulka 2. Formou zápisu může být jakékoliv znázornění šířky vozovky (nejlépe na milime
trový papír) a jednotlivé druhy a plochy poruch se v měřítku zaznamenávají. Staničení se 
provádí měřením kolečkem, pásmem případně měřičem vzdálenosti v automobilu. Nejvhod

nější je zapisovat u jednotlivých ploch zároveň údaj v m2 a průměrnou šířku poruch každých 
10 nebo 20 m staničení, což usnadní následné vyhodnocení.

Pro záznam poruch při pomalé jízdě osobním automobilem slouží formulář uvedený jako 

tabulka 3. Úsek definovaný začátkem a koncem se projíždí a zaznamenává se výskyt ojedi
nělých poruch, délka liniových poruch a plocha poruch plošných. Tento vyhodnocený formu
lář slouží jako celkové vyjádření poruch, na jehož základě se navrhuje údržba nebo oprava 
vozovky úseku mimo systémy hospodaření s vozovkou nebo slouží jako vstup do MSHV.
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Tabulka 2- Formulář pro podrobný záznam poruch při pěší pochůzce

Datum: 43.3-is- Strana: 9/4
Celkem listů: - -

Číslo silnice:
/ST-0!

Název lokality/okres:
-3 ex>c>\j vucrs. ^/Se>\_ A. H & <&<=>

Číslo úseku uzlového lokalizačního systému:
2.4-4-IA.& -

Staničení začátku měření 

/km/ 0.00Q

~3 A W, vV.C>vJAv<.

Staničení konce měření 

/km/ 41 H 2- 4
Šířka zpevněné části Šířka chodníku levý pravý Šířka zpevněné levá pravá

vozovky /m/ /m/ ^ s' y krajnice /m/ 0,5 Oj 5

Délka měření 
/km/ 4A2.4

Směr měř.

Měř, pruh U

Druh povrchu 
vozovky:_____ AvÄ nezp. krajnice: chodníku:

90 m

A .... plocha m2
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Tabulka 3- Formulář pro rychlé hodnocení poruch při pomalé jízdě automobilem

Číslo silnice:
2.S

Název lokality/okres: Datum:

Číslo úseku uzlového lokalizačního systému: Název firmy (osoby^ provádějící sběr: 
WA

Staničení začátku měření 

/km/ <0,030
Šířka zpevněné části

vozovky/m/________

Staničení konce měření

/km/ -lo^ e>so

Délka měř. 

/km/ A1850

Směr měř.

Měř. pruh C15-L-A*vjozovtA
Šířka chodníku levý pravý Šířka zpevněné levá pravá
/m/ ^ ''' krajnice /m/ ^é,00

Druh povrchu 
vozovky

"Tm A

1. Trhliny < 5 mm

2. Trhliny > 5 mm
(m2)

3. Síťové trhliny
(m2)

4. Ztráta pojivá
(m2)

S.Výtluky
(m2)

6. Deformace > 2cm
(m2)

7. Vyjeté koleje
(m2)

8. Pocení povrchu
(m2)

9. Ztráta drsnosti
(m2)

to- 6|5; <S*( 40f

<<0j tZj hoj 6o 2.415

T(Sj3,.C
46,5

a»-,*«-,*» SV!

4^0

2c(- io j iCj <o j r>|To; vo

o.z; t, <,r
o|Cj r

260^
r i11 v;

9.0
V^i__

30 i ^ -114,0

roj ro

Oo.o

Odvodněni
10. Oprava obrubníku 

(m)

11. Údržba krajnice
(m)

12. Údržba příkopu
(m) ____________ 2ž~oQ

Snížená únosnosty^/N

Poznámky

rTA.v\\C-^-U r \J UIHVO'JS.K ^ySTEHO

6(IS lirvN S.UAHVÍ

ZA^ĽOsrry-ý “T«.r%ao^ TO caswoO 

Ac. v\

Špatné odvodnění A/tťZávažné poruchy A/řT Problémy s krytem
A/X

Hodnocení: kvj^v—\r- v^K-yr" S.v s»-«s gvjvju

tvAHO -f O'üo'JVvAu,” AvC^j. %=o'^»v3

Odhadovaná zbytková životnost /roky/ Potřeba měření únosnosti 2/N

A / N = ano / ne ........nehodící se škrtne
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7.10 Sběr poruch vizuální prohlídkou se záznamem do počítače

Poruchy pro MSHV - RoSy® PMS lze sbírat a vyhodnocovat systémem pro poloautomatizo- 

vaný sběr dat. Systém je založen na technickém vybavení - vozidlo vybavené výstražným 
zařízením, snímačem ujeté vzdálenosti napojeným na tachometr automobilu a na přenosný 
počítač (notebook). V počítači je nainstalován program pro sběr dat z vizuální prohlídky 
RoadMaster. Návaznými programy VIP je zajištěno další zpracování nasbíraných dat.

Poruchy musí být jednoznačně lokalizovány svým staničením ať už v uzlovém nebo linio
vém (provozním) lokalizačním systému s ohledem na další zpracování a použití shromáž
děných dat.

Používaný program RoadMaster dodržuje podmínky těchto TP pro zatřídění a sběr poruch. 
Některé poruchy slučuje s jinými, to pokud obě mají stejnou volbu technologie údržby a 

opravy.

Pro snadnější záznam (při sběru poruch je řidič diktuje operátoru počítače) se některé poru
chy nazývají jinak než je uvedeno v dosavadním textu. Je tomu tak proto, aby se první pís
meno diktovaného názvu krylo s klávesnicí počítače, kterou se porucha zaznamenává. 
Přehled záznamu poruch je uveden v následujícím textu.

7.10.1 Pravidla délkového a plošného vymezení poruch

Poruchy jsou rozděleny do skupin

poruchy ojedinělé - bez rozměru

- s předdefinovanou plochou 

poruchy souvislé - s předdefinovanou šířkou

- s definovanou šířkou v % šířky jízdního pásu

- na celou šířku jízdního pásu

Ojedinělé, samostatné poruchy se registrují pouze stiskem patřičné níže uvedené klávesy.

Souvislé poruchy se zaznamenávají stiskem příslušné klávesy na začátku a na konci výsky

tu.

V případě omylu a chyb při záznamu poruch je výhodnější se vrátit (při couvání se uložená 

data v odpočítávaném staničení mohou mazat) než provádět dodatečné opravy v zázna

mu.

7.10.2 Záznam poruch ojedinělých s předem nadefinovanou plochou na 0,5 m2
20 - mozaiková trhlina diktovaná jako aligátor 0
11 - hloubková koroze eroze m

30 - vysprávka flek, vysprávka b

12 - výtluky v obrusné vrstvě výtluk 0
13 - výtluky v krytu výtluk 0

hrnec šoupěte, hydrantu, apod. šoupě 0

7.10.3 Záznam poruch ojedinělých s předem nadefinovanou plochou 3 m2
24 - místní hrbol diktovaná jako boule 0
22 - místní pokles deformace 0
28 - síťová trhlina aligátor + deformace 0Ö0
27 - rolomení vozovky aligátor + deformace 000

příklop, vpusť water 0
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7.10.4 Záznam poruch ojedinělých s průběhem přes celou šířku vozovky a jejichž 

délka je předem definovaná

14 - trhlina příčná úzká diktovaná jako

15 - trhlina příčná široká

16 - trhlina příčná rozvětvená 

25 - příčný hrbol

trhlina příčná < 5 mm ILU
gigant příčná trhlina > 5 mm 0 

rozvětvená trhlina šířky 0,2 m 0 
hrbol délky 0,5 m 0

7.10.5 Záznam poruch souvislých definovaných začátkem a koncem

17 - trhlina podélná úzká diktovaná jako

18 - trhlina podélná široká

19 - trhliny rozvětvené

32 - zvýšená nezpevněná krajnice 

31 - zanesení příkopů

podélná trhlina < 5 mm 

long, podélná trhlina > 5 mm 

joint, š. 0,2 m 

krajnice - údržba 

oprava příkopu vpravo 

oprava příkopu vlevo

j

7.10.6 Záznam poruch souvislých definovaných šířkou vozovky, začátkem a kon

cem

07 - ztráta asfaltového tmelu diktovaná jako 

23 - příčný pokles

obrus

pokles celá šířka

7.10.7 Záznam poruch souvislých definovaných zaznamenanou šířkou a začátkem 

a koncem poruchy

27 - plošná deformace vozovky diktovaná jako plošná deformace 0
11- hloubková koroze hloubková koroze 0
10 - kaverny v povrchu vozovky hloubková koroze H

12 - výtluky v obrusné vrstvě výtluky 0
13 - výtluky v krytu výtluky 0
20 - mozaikové trhliny mozaikové trhliny 0
19 - trhlina podélná rozvětvená mozaikové trhliny(10% šířky) O

28 - síťové trhliny síťové trhliny o

21 - odlamování okrajů vozovky plošná def.+síťové trhliny 0B0
04 - podélné vlny podélné koleje > 2 cm 0
05 - vyjeté koleje podélné koleje > 2 cm @

01 - ztráta mikrotextury ohlazování povrchu zrn 0
02 - ztráta makrotextury pocení povrchu 0
09 - ztráta kameniva z nátěru ztráta kameniva z nátěru 0
08 - koroze EKZ koroze EKZ 0
Porušení 0 až 0 a 0 až 0 se zaznamenávají v desítkách procent šířky vozovky.
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Vyjeté koleje a podélné vlny u dvoupruhových komunikací při sběru obou pruhů zároveň 

— udávají hloubku nerovností: 

v jednom jízdním pruhu 

0 = 1 hloubka 5-15 mm 

0 = 2 hloubka 15-20 mm 

0 = 3 hloubka 20-50 mm 

0 = 4 hloubka více než 50 mm

7.11 Sběr poruch videokamerou

Při sběru poruch zařízením ARAN se povrch vozovky včetně jejího okolí filmuje společně se 
záznamem průběžného staničení. Poruchy vozovky se pak následně ze záznamu vyhodno
cují a vyhodnocení se provádí v závislosti na tom, pro jaký účel bude dále sloužit. Při použití 
pro MSHV je možno použít program RoadMaster, pro VSHV program odpovídající kapitole 
7.13.

7.12 Vyhodnocení záznamu poruch

Vyhodnocením poruch je záznam všech druhů poruch (grafický nebo počítačový) s jejich 
staničením, plochou, šířkou a délkou.

Počítačový záznam pro MSHV musí umožnit grafické zobrazení, aby bylo možno rozhod
nout o rozdělení měřeného úseku na podúseky s různou údržbou a opravou co do techno
logií i jejího rozsahu.

Ve VSHV se poruchy zobrazí v grafickém schématu trasy.

U sběru pro MSHV nebo mimo systémy hospodaření s vozovkou se kombinace poruch s 
omezenými plochami a poruch definovaných šířkou a délkou vyjadřuje procentem porušené 
celkové plochy posuzovaného úseku porušeného stejnými typy poruch.

Vyhodnocení poruch ze záznamu do formuláře podle tabulky 2 se pro využití v MSHV pro
vádí sumarizací do formuláře podle tabulky 3.

Poruchy získané různými metodami sběru se pro využití v SDB a VSHS převádí podle zá
sad uvedených v kapitole 7.13.

v obou jízdních pruzích 

0 = 6 hloubka 5-15 mm 
0 = 7 hloubka 15-20 mm 

0 = 8 hloubka 20-50 mm 

0 = 9 hloubka více než 50 mm

7.13 Pravidla evidence poruch pro VSHV

VSHV pro rozhodnutí užívá všechny proměnné parametry (drsnost, podélnou a příčnou 
nerovnost, únosnost a poruchy) a je proto při sběru počtu poruch a stanovení jejich plochy 
velkorysý. Nepoužívá do systému všechny poruchy, některé sdružuje pod jedním druhem, 
poruchy a šířku poruch zatřiďuje podle šířkových pásem.

7.13.1 Seznam vybraných poruch pro VSHS, evidence staničení a šířek

Všechny vybrané poruchy, způsob staničení a evidence šířek jsou přehledně zpracovány 
do tabulky 4.
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Tabulka 4 - Pomchy evidované ve VSHV, způsob jejich staničení, evidence šířek

Číslo 
pomchy 
vTP 82

Název pomchy
Stani
čení
pomchy

Určení šířky pomchy
Číslo 
poruchy 
dle 3/
číselníku

02 Ztráta makrotextury P š = š.j.p.
2)

11

03 Puchýře v obmsné 
vrstvě z litého 
asfaltu

P
š = 1,0m (rozsah puchýřů ^ 1,0m) 
š = 2,0m (1,0m < rozsah p. < 2,0m) 
š = š.j.p. (rozsah puchýřů > 2,0m)

10

07 Ztráta asfaltového 
tmelu

P š = š.j.p.
2)

01

08 Koroze EKZ
P

š = 1,0m (koroze < 1,0m) 
š = 2,0m (1,0m < koroze < 2,0m) 
š = š.j.p. (koroze > 2,0m)

12

09 Ztráta kameniva 
z nátěru

P š = š.j.p.
2)

11

10 Kaverny v povrchu 
vozovky

P š = š.j.p.
2)

01

11 Hloubková koroze P
š = 1,0m (koroze < 1,0m) 
š = 2,0m (1,0m < koroze < 2,0m) 
š = š.j.p. (koroze > 2,0m)

02

12 Výtluky v obmsné 
vrstvě

P
š = 0,5m (výtluky < 0,5m) 
š = 1,0m (0,5m < výtluky < 1,0m) 
š = š.j.p. (výtluky > 1,0m)

03

13 Výtluky v krytu P
š = 0,5m (výtluky < 0,5m) 
š = 1,0m (0,5m < výtluky < 1,0m) 
š = š.j.p. (výtluky > 1,0m)

03

14 Trhlina příčná 
úzká

L - 13

15 Trhlina příčná 
široká

L - 06

16 Trhlina příčná 
rozvětvená

P š = 1,5m (rozsah trhlin < 1,5m) 
š = š.j.p. (rozsah trhlin > 1,5m)

08

17 Trhlina podélná úzká P š = 0,20 m
1/ 09

18 Trhlina podélná 
široká

P “ 07

19 Trhlina podélná roz
větvená

P š = 1,5m (rozsah trhlin £ 1,5m) 
š = š.j.p. (rozsah trhlin > 1,5m)

08

20 Mozaikové trhliny P š = 1,5m (rozsah trhlin < 1,5m) 
š = š.j.p. (rozsah trhlin > 1,5m)

14

22 Místní pokles P š = 0,5m (pokles < 0,5m) 
š = 1,5m (0,5 < pokles < 1,5m) 
š = š.j.p. (pokles > 1,5m)

15

23 Příčný pokles P
š = 0,5 (pokles < 0,5m) 
š = 1,5m (0,5 < pokles < 1,5m) 
š = š.j.p. (pokles > 1,5m)

15

24 Místní hrbol L - 04
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Číslo 

poruchy 

vTP 88
Název poruchy

Stani
čení
poruchy

Určení šířky poruchy

Číslo 

poruchy 
dle 3/
číselníku

25 Příčný hrbol L - 04
27 Plošná deformace 

vozovky
P š = 0,5m (deformace < 0,5m) 

š = 1,5m (0,5 < deformace ^ 1,5m) 
š = š.j.p. (deformace > 1,5m)

05

28 Síťové trhliny P š = 1,5m (rozsah trhlin < 1,5m) 
š = š.j.p. (rozsah trhlin > 1,5m)

08

Vysvětlivky:
š.j.p. - šířka jízdního pruhu 
Staničení poruchy

L - ojedinělá porucha nevyskytující se souvisle ve větších délkách. Staničí se střed 
poruchy.

P - porucha vyskytující se ojediněle i souvisle ve větší délce. Staničí se vždy začátek 
a konec poruchy.

1) Šířka poruchy trhlina podélná úzká (17) situovaná na podélné pracovní spáře se v pří
padě výskytu jedné nebo dvojité trhliny eviduje jednotnou šířkou 0,20m.

2) U poruchy č. 02, 07, 10 se šířka zaznamenává vždy šířkou celého jízdního pruhu i když 
skutečné porušení je rozsahem menší.

3) Číselník poruch viz Příloha.

7.13.2 Sekce poruch

Jednotlivé poruchy zaznamenané staničením musí být pro soubor PORUCHY. DBF zpraco
vány do sekcí dle následujícího schématu:

2114A02000 2114A02100
čís.úseku uzl. 
lok. systému

začátek měření konec měření

čís. poruchy a 
její průběh

neměřeno

sekce poruch 
s čísly poruch

poznámka

02, 07

k • &
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Ojedinělá porucha tvoří vždy konec sekce. Polohově je tedy situována staničením konce 
sekce.

Nevyskytne-li se při měření na určité délce žádná porucha, vytvoří se sekce, která údaj o 
čísle poruchy nebude mít naplněný (podle obrázku např. sekce A,G). Na sekci F bude uve
dena jen ojedinělá porucha 04.

Délka úseku uzlového lokalizačního systému vytvořeného z jednotlivých sekcí musí odpoví
dat délce úseku uzlového lokalizačního systému ze souboru RTAHY.DBF nebo USE- 
KY.DBF.

V případě měření proti směru orientace uzlového lokalizačního systému (tj. při použití kódu 2 
údaje SMĚR MĚŘENÍ), staničení sekcí v souboru PORUCHY.DBF musí být uvedeno tak, 

jako by měření proběhlo ve směru orientace uzlového lokalizačního systému.

Údaj SMĚR MĚŘENÍ se do souboru PORUCHY.DBF v tomto případě ponechává, tj. kód 2.

7.13.3 Struktura souboru poruchy pro VSHS

Poruchy, se kterými pracuje velký systém hospodaření musí mít strukturu a formát obsaže

ný v tabulkách 5 a 6.

8 Využití katalogu poruch

Poruchy podle druhu a jejich rozsahu se používají pro stanovení údržby a oprav. Údržba se 

stanovuje v rámci sítě pozemních komunikací pomocí VSHV a MSHV nebo se stanovuje bez 
použití těchto systémů (více viz TP Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek).

Systémy pro hospodaření s vozovkami jsou založeny na různém počtu poruch a na dalších 
parametrech.

Přehled užívaných poruch pro jednotlivé systémy hospodaření s vozovkami je v tabulce 1.

8.1 Využití katalogu poruch pro VSHV

Návrh souvislé údržby a opravy se provádí vlastním víceparametrovým systémem pro hos
podaření s vozovkou, v němž jsou soubor dat o poruchách jedním z pěti parametrů nutných 
pro správný automatizovaný návrh souvislé údržby a opravy, běžná údržba a lokální oprava 
se systémem nenavrhuje.

8.2 Využití katalogu poruch pro MSHV

MSHV navrhuje běžnou a souvislou údržbu a lokální opravy. Souvislou opravu navrhuje 
většinou jako vyrovnání povrchu a položení nového krytu.
Pokud je navržena souvislá oprava doporučuje se souvislou opravu provést na základě pro
jektové dokumentace, který by řešil vyrovnání a zesílení vozovky.Na základě těchto návrhů 
údržby a oprav se stanoví, při použití cen technologií, jejich životností a dopravního zatížení, 
pořadí navržených úseků pozemních komunikací podle dosažených přínosů pro společnost.
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Tabulka 5 - Soubor určený ke kontrole, doplnění údajů a uložení v Silniční databance 
Poruchy.DBF

Field Field Name width dec poznámka
Číselník
číselník
Číselník
číselník

1413A09102-
1413A02100

309

999,9999km
999,9999km
99,9999km

Číselník 
Číselník 

DD/MM/RR 
Číselník

99,9 m 
Číselník

99,9 m 
Číselník

99,9 m 
Číselník 
Číselník

99,9 m 
Číselník 
Číselník 
číselník

99,9 m 
Číselník

99,9 m 
číselník

99,9 m 
Číselník

99,9 m 
číselník

, Ulil
Číselník 
Číselník

99,9 m 
Číselník

Char = Character - alfanumerické znaky (údaj se vyplňuje zleva) 
Num = Numeric - číselné znaky (údaj se vyplňuje zprava)
Width = délka údaje
Dec = počet desetinných míst
1) Údaj doplňuje Silniční databanka Ostrava

2) Jde-li o šířku poruchy vztahující se na celou šířku jízdního pruhu (vozovky), 
doplňuje údaj o šířce Silniční databanka Ostrava

3) Čísla poruch dle číselníku poruch v Příloze.
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Tabulka 6 - Vstupní soubor do VSHV 
Poruchy. DBF

Field Field Name Type width dec poznámka
ADMINJ 1)
SILNICE 4)

MER-ZAR 
ZAKAZKA 
CIS- USEKU

DRUH - JEVU

STAN-ZAC 
STAN - KON 
DEL - SEKCE 
CAS - RADY 
SMER - MER 
MER - PRUH 
DATUM
PORUCHA 1 3) 

i SIRKA 1 2)
PORUCHA 2 
SIRKA 2 
PORUCHA 3 
SIRKA 3 
PORUCHA 4 
PORUCHA 5 
SIRKA 5 
PORUCHA 6 
PORUCHA 7 
PORUCHA 8 
SIRKA 8 
PORUCHA 9 
SIRKA 9 
PORUCHA 10 
SIRKA 10 
PORUCHA 11 
SIRKA 11 
PORUCHA 12 
SIRKA 12 
PORUCHA 13 
PORUCHA 14 
SIRKA 14 
PORUCHA 15 

i SIRKA 15 
Vysvětlivky:
Char = Character - alfanumerické znaky (údaj se vyplňuje zleva)
Num = Numeric - číselné znaky (údaj se vyplňuje zprava)
Width = délka údaje
Dec = počet desetinných míst
1) Využívá-li se soubor ve VSHV bez předchozích kontrol v Silniční databance je třeba údaj 

o čísle administrativní jednotky vždy vyplnit dle číselníku administrativních jednotek v 

Příloze.
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I

2) Jedná-li se o šířku poruchy vztahující se na celou šířku jízdního pruhu (vozovky) je třeba ji 

doplnit ve shodě se souborem PASPORT.DBF nebo grafickým pasportem GPASP.

3) Čísla poruch dle číselníku poruch v Příloze.
4) Číslo komunikace

i i i i i i I I I

kód oddělené části komunikace 
dle číselníku v Příloze

index komunikace

číslo komunikace

8.3 Využití katalogu poruch pro stanovení údržby a opravy mimo systémy hospoda

ření s vozovkou

8.3.1 Návrh údržby a oprav

Podle druhu, četnosti a rozsahu poruch se navrhuje technologie běžné a souvislé údržby a 
lokální opravy vozovky. Technologie jsou uvedeny v každém katalogovém listu poruchy.

Při návrhu údržby nebo lokální opravy se katalog poruch může použít bez dodatečných 
zkoušek a šetření. Při složitějších a nákladnějších návrzích souvislé údržby a lokálních oprav 
se poruchy doporučují posoudit dodatečnými zkouškami odbornou laboratoří nebo pracoviš

těm.
Pro návrh souvislé opravy se doporučuje použít dalších zkoušek podle TP Návrhování údrž

by a oprav netuhých vozovek.

8.3.2 Výběr technologie údržby a oprav

Při výběru vhodné technologie se přihlíží k ekonomickým přínosům údržby a oprav:

• běžnou údržbu a lokální opravu se doporučuje neodkládat, jakékoliv opožděné provedení 
údržby a opravy je mnohem nákladnější (poruchy mají svůj kvalitativní a kvantitativní vý

voj),
• z technologie souvislé údržby se vybírá ta, která má nejnižší podíl:

_____________ cena souvislé údržby_______________
doba životnosti údržby při daném dopravním zatížení

přičemž při stanovení doby životnosti se vychází z místních podmínek klimatických, 

dopravního zatížení a kvality prací zhotovitelů.

O výběru technologie mohou rozhodovat i jiná kritéria:
• dopravní význam pozemní komunikace, při vyšším dopravním významu se dává přednost 

technologiím poskytujícím vyšší plnění provozních funkcí, větší trvanlivost a životnost 

obrusné vrstvy a vozovky,

• estetické, ekologické a jiné přínosy,

• technologická, místní a jiná omezení.
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9 Dodatek

9.1 Citované normy

ČSN 01 0102 Názvosloví spolehlivosti v technice
ČSN 72 1007 Meranie priehybu pákovým priehybomerom
ČSN 73 0020 Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí
ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení 

pro výpočet
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Litý asfalt
ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém
ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
ČSN 73 6128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy
ČSN 73 6131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce
ČSN 73 6175 Měření nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6177 Měření a hodnocení protišmykových vlastností povrchů vozovek 
ČSN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška vozovek a podloží

9.2 Citované předpisy

TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací, VUT FAST a ODS-Dopravní 
stavby Ostrava, 1995

9.3 Nahrazení předchozích TP

TP nahrazují v celém rozsahu:
• TP 35 Katalog poruch vozovek s asfaltovým krytem, MV ČSR-SD 1989.
• TP 56 Katalog poruch vozovek s asfaltovým krytem, MD ČR 1994.
TKP Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, MH ČR, 

Správa pro dopravu, 1992 a nové vydání se připravuje.

9.4 Změny oproti předchozím TP

TP zahrnují celkové popis kvalitativního a kvantitativního vývoje poruch, katalogové listy po
ruch s popisem, náčrtem a fotografiemi poruch, s jejich vývojem a způsoby údržby a oprav. 
TP také zahrnují metodiku sběru poruch, jejich zpracování a využití k navrhování údržby a 

oprav.

9.5 Obdobné zahraniční předpisy 

SN 640925 Schadenkatalog, VSS Zurich, 1991,
SHRP-P-38 Distress Identification Manual for the Long Term Pavement Performane 

Project, National Academy of Science Washington, 1993.
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a) Číselník administrativních jednotek

KÓD UR NÁZEV ADMINISTRATIVNÍ JEDNOTKY

100000 1 Česká republika

130000 2 Česká republika

131000 3 reg. Hlavní město Praha
132000 3 reg. Středočeský
133000 3 reg. Jihočeský
134000 3 reg. Západočeký
135000 3 reg. Severočeský
136000 3 reg. Východočeský
137000 3 reg. Jihomoravský
138000 3 reg. Severomoravský

132010 4 okres Benešov
132020 4 okres Beroun
132030 4 okres Kladno
132040 4 okres Kolín
132050 4 okres Kutná Hora
132060 4 okres Mělník
132070 4 okres Mladá Boleslav
132080 4 okres Nymburk
132090 4 okres Praha - východ
132100 4 okres Praha - západ
132110 4 okres Příbram
132120 4 okres Rakovník
133010 4 okres České Budějovice

133020 4 okres Český Krumlov

133030 4 okres Jindřichův Hradec
133040 4 okres Pelhřimov
133050 4 okres Písek
133060 4 okres Prachatice
133070 4 okres Strakonice
133080 4 okres Tábor
134010 4 okres Domažlice
134020 4 okres Cheb
134030 4 okres Karlovy Vary
134040 4 okres Klatovy
134050 4 okres Plzeň - město
134060 4 okres Plzeň - jih
134070 4 okres Plzeň - sever
134080 4 okres Rokycany
134090 4 okres Sokolov
134100 4 okres Tachov
135010 4 okres Česká Lípa

135020 4 okres Děčín
135030 4 okres Chomutov
135040 4 okres Jablonec nad Nisou
135050 4 okres Liberec
135060 4 okres Litoměnce
135070 4 okres Louny
135080 4 okres Most
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135090 4 okres Teplice
135100 4 okres Ústí nad Labem - město
136010 4 okres Havlíčkův Brod
136020 4 okres Hradec Králové
136030 4 okres Chrudim
136040 4 okres Jičín
136050 4 okres Náchod
136060 4 okres Pardubice
136070 4 okres Rychnov nad Kněžnou
136080 4 okres Semily
136090 4 okres Svitavy
136100 4 okres Trutnov
136110 4 okres Ústí nad Orlicí
137010 4 okres Blansko
137020 4 okres Bmo - město
137030 4 okres Bmo - venkov
137040 4 okres Břeclav
137050 4 okres Zlín
137060 4 okres Hodonín
137070 4 okres Jihlava
137080 4 okres Kroměříž
137090 4 okres Prostějov
137100 4 okres Třebíč
137110 4 okres Uherské Hradiště
137120 4 okres Vyškov
137130 4 okres Znojmo
137140 4 okres Žďár nad Sázavou

138010 4 okres Bruntál
138020 4 okres Frýdek - Místek
138030 4 okres Karviná
138040 4 okres Nový Jičín
138050 4 okres Olomouc
138060 4 okres Opava
138070 4 okres Ostrava - město
138080 4 okres Přerov
138090 4 okres Šumperk

138100 4 okres Vsetín
138110 4 okres Jeseník
131001 5 hlavní město Praha
131011 5 obvod Praha 1
131021 5 obvod Praha 2
131031 5 obvod Praha 3
131041 5 obvod Praha 4
131051 5 obvod Praha 5
131061 5 obvod Praha 6
131071 5 obvod Praha 7
131081 5 obvod Praha 8
131091 5 obvod Praha 9
131101 5 obvod Praha 10
132032 5 okres Kladno mimo město Kladno
132033 5 město Kladno
132072 5 okres M.Boleslav mimo město M.Boleslav
132073 5 město Mladá Boleslav

133012 5 okres Č.Budějovice mimo město Č.Budějovice

133013 5 město České Budějovice

134022 5 okres Cheb mimo město Mar. Lázně
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134025 5 město Mariánské Lázně
134032 5 okres Karlovy Vary mimo město Karlovy Vary
134033 5 město Karlovy Vary
134051 5 město Plzeň
135022 5 okres Děčín mimo město Děčín

135023 5 město Děčín
135032 5 okres Chomutov mimo město Chomutov
135033 5 město Chomutov
135052 5 okres Liberec mimo město Liberec

135053 5 město Liberec
135082 5 okres Most mimo město Most
135083 5 město Most
135092 5 okres Teplice mimo město Teplice
135093 5 město Teplice
135101 5 město Ústí nad Labem

135102 5 okres Ústí nad Labem mimo město Ústí nad Labem

136022 5 okres Hradec Králové mimo město Hradec Králové

136023 5 město Hradec Králové
136062 5 okres Pardubice mimo město Pardubice
136063 5 město Pardubice
137021 5 město Bmo
137052 5 okres Zlín mimo město Zlín
137053 5 město Zlín
137072 5 okres Jihlava mimo město Jihlava
137073 5 město Jihlava
137092 5 okres Prostějov mimo město Prostějov
137093 5 město Prostějov
138032 5 okres Karviná mimo město Havířov
138035 5 město Havířov
138052 5 okres Olomouc mimo město Olomouc
138053 5 město Olomouc
138062 5 okres Opava mimo město Opava
138063 5 město Opava
138071 5 město Ostrava

b) Číselník firem

01
SÚS

Viageos
02 Benešov
03 SÚS Beroun
04 SÚS Blansko
05 SÚS Bmo - venkov
06 SÚS Bruntál
07 SÚS Břeclav
08 SÚS Česká Lípa

09 SÚS České Budějovice

10 SÚS Český Krumlov

11 SÚS Děčín
12 SÚS Domažlice
13 SÚS Frýdek - Místek
14 SÚS Havlíčkův Brod
15 SÚS Hodonín
16 SÚS Hradec Králové
17 SÚS Cheb
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

SÚS Chomutov
SÚS Chrudim
SÚS Jablonec nad Nisou
SÚS Jičín
SÚS Jihlava
SÚS Jindnchúv Hradec
SÚS Karlova Vary
SÚS Karviná
SÚS Kladno
SÚS Klatovy
SÚS Kolín
SÚS Kroměříž
SÚS Kutná Hora
SÚS Liberec
SÚS Litoměřice
SÚS Louny
SÚS Mělník
SÚS Mladá Boleslav
SÚS Most
SÚS Náchod
SÚS Nový Jičín
SÚS Nymburk
SÚS Olomouc
SÚS Opava
SÚS PArdubice
SÚS Pelhřimov
SÚS Písek
SÚS Plzeň - jih
SÚS Plzeň - sever
SÚS Praha - východ
SÚS Praha - západ
SÚS Prachatice
SÚS Prostějov
SÚS Přerov
SÚS Příbram
SÚS Rakovník
SÚS Rokycany
SÚS Rychnov nad Kněžnou
SÚS Semily
SÚS Sokolov
SÚS Strakonice
SÚS Svitavy
SÚS Šumperk
SÚS Tábor
SÚS Tachov
SÚS Teplice
SÚS Trutnov
SÚS Třebíč
SÚS Uherské Hradiště
SÚS Ústí na Labem
SÚS Ústí nad Orlici
SÚS Vsetín
SÚS Vyškov
SÚS Zlín
SÚS Znojmo
SÚS Žďár nad Sázavou

103



c) Číselník měřících zařízení - metod sběru

01 ruční sběr
02 Road Master
03 ARAN

d) Číselník zakázek

1 zakázka ŘS ČR

2 vlastní sběr
3 jiná zakázka

e) Číselník směru měření 

uzlový lok.systém
1 ve směru orientace úseku uzlového lokalizačního systému
2 proti směru orientace úseku uzlového lokalizačního systému

f) Číselník měřených pruhů

10 jednopruhová komunikace
11 jízdní pruh dvoupruhové komunikace

____________ n&x
11 2 .

11 1

1— směr měření 

— kód jízdního pruhu

12 pravý jízdní pruh tří, čtyř a vícepruhové komunikace
13 střední jízdní pruh vícepruhové komunikace
14 levý jízdní pruh tří, čtyř a vícepruhové komunikace

směr měření

|4ö\ /Sšl
+— 12 12 AZ

13 1 ....Xk................' 14
14 —*• 14 ---* 12

UKEPHf DEUCI'

—► 12.
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směr měření
25 pruh pro pomalá vozidla

1 6 \ r

L
kód pruhu pro pomalá vozidla

26 odbočovací pruh
36 připojovací pruh
27 řadící pruh vlevo
37 řadící pruh vpravo
47 řadící pruh přímo
67 řadící pruh přímo + vpravo
77 řadící pruh přímo + vlevo
28 parkovací pruh
38 zastavovací pruh
48 zastávkový pruh
58 pruh pro městskou hromadnou dopravu
89 parkovací nebo jiná dopravní plocha
90 celá šířka vozovky

g) Číselník poruch

01 Ztráta asfaltového tmelu
02 hloubková koroze obrusné vrstvy
03 výtluky v obrusné vrstvě, výtluky v krytu
04 příčný nebo místní hrbol
05 plošná deformace vozovky
06 trhliny příčné široké (pracující)
07 trhliny podélné široké
08 trhliny síťové, blokové, nepravidelné
09 trhliny na podélné pracovní spáře
10 puchýře v obrusné vrstvě z LA
11 ztráta makrotextury (pocení povrchu obrusné vrstvy)
12 koroze kalového zákrytu ( EKZ)
13 trhliny příčné úzké (hladké, nepracující)
14 trhliny mozaikové
15 příčný nebo místní pokles

h) Číselník oddělené části

1 oddělená část 1, jízdní směr souhlasný s orientací komunikace
2 oddělená část 2, jízdní směr opačný k orientaci komunikace
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Zpracovatelé

VUT FAST v Brně Ing. Jan Kudrna, CSc., Ing. Robert Kaděrka

Veveří 95, 662 37 Brno
tel. 05 7261 340, fax 05 745147

PavEx Consulting s.r.o. Ing. Luděk Mališ, Ing. Petr Doležal
tř. Gen. Píky 9, 613 00 Brno
tel. 05 7123302, fax 05 46213842

ŘS ČR-Silniční databanka Ostrava Ing. Marcela Rebičová

28. října 165, 709 00 Ostrava 
tel., fax 069 52149

106



Skupina

poruch

Kat.

lis.

Název poruchy MSHV VSHV

Využití Č.poruchy

dle čísel.1)
Název poruchy dle 

číselníku 1)

Ztráta
drsnosti

01 Ztráta mikrotextury ANO NE

02 Ztráta makrotextury ANO ANO 11 Ztráta makrotextury (pocení
povrchu obrusné vrstvy)

Deformace
krytu

03 Puchýře v obrusné
vrstvě z LA

NE ANO 10 Puchýře v obrusné vrstvě
z LA

04 Podélné vlny ANO NE

05 Vyjeté koleje ANO NE

06 Nepravidelné hrboly NE NE

Ztráta hmoty 
z krytu

07 Ztráta asfaltového 
tmelu

NE ANO 01 Ztráta asfaltového tmelu

08 Koroze EKZ ANO ANO 12 Koroze kalového zákrytu
(EKZ)

09 Ztráta kameniva z 
nátěru

ANO ANO 11 Ztráta makrotextury (pocení 
povrchu obrusné vrstvy)

10 Kaverny v povrchu 
vozovky

ANO ANO 01 Ztráta asfaltového tmelu

11 Hloubková koroze ANO ANO 02 Hloubková koroze obrusné 

vrstvy

12 Výtluky v obrusné 
vrstvě

ANO ANO 03 Výtluky v obrusné vrstvě, 
v krytu

13 Výtluky v krytu ANO ANO 03 Výtluky v obrusné vrstvě, 
v krytu

Trhliny 14 Trhlina příčná úzká ANO ANO 13 Trhliny příčné úzké (hladké,
nepracující)

15 Trhlina příčná široká ANO ANO 06 Trhliny příčné široké 
(pracující)

16 Trhlina příčná 
rozvětvená

ANO ANO 08 Trhliny síťové, blokové, 
nepravidelné

17 Trhlina podélná úzká ANO ANO 09 Trhlina na podélné pracovní 
spáře

18 Trhlina podélná 
široká

ANO ANO 07 Trhliny podélné široké

19 Trhlina podélná 
rozvětvená

ANO ANO 08 Trhliny síťové, blokové, 
nepravidelné

20 Mozaikové trhliny ANO ANO 14 Trhliny mozaikové

Konstrukční
poruchy

21 Odlamování okrajů 
vozovky

ANO NE

22 Místní pokles ANO ANO 15 Příčný nebo místní pokles

23 Příčný pokles ANO ANO 15 Příčný nebo místní pokles

24 Místní hrbol NE ANO 04 Příčný nebo místní hrbol

25 Příčný hrbol ANO ANO 04 Příčný nebo místní hrbol

26 Podélný hrbol ANO NE

27 Plošná deformace 
vozovky

ANO ANO 05 Plošná deformace vozovky

28 Síťové trhliny ANO ANO 08 Trhliny síťové, nepravidelné

29 Prolomení vozovky ANO NE

Jiné poruchy 30 Vysprávky ANO NE

31 Zanesení příkopů ANO NE

32 Zvýšená nezpevněná 
krajnice

ANO NE

1) číselník poruch VSHV viz Příloha


