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i. Předmět technických podmínek
Technické podmínky (dále jen TP) jsou určeny pro návrh údržby a oprav vozovek pozemních
komunikací, dopravních a jiných ploch s cementobetonovým krytem, zatěžovaných provozem
nekolejových vozidel a klimatickými účinky.
TP navazují na ČSN 73 6114, ČSN 73 6175, ČSN 73 6177, ČSN 73 6192, soubor ČSN 73 6121 až 31,
TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací, TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací,
TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, TP 91 Rekonstrukce vozovek
s cementobetonovým krytem, TP 76 Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace a na systém
kontroly prací podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací.

2. Základní ustanovení
2.1 Platnost TP
TP platí pro návrh údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem dálnic, silnic a místních
komunikací. Pro návrh údržby a opravy účelových komunikací se TP doporučují.

2.2 Předpoklady TP
TP vychází z následujících předpokladů:
• Údržbu a opravy navrhují kvalifikované a zkušené osoby a organizace s příslušným oprávněním
a způsobilostí podle Resortního systému jakosti v oboru pozemních komunikací;
• Při návrhu budou využity údaje a data získaná průzkumy a diagnostickými měřeními v souladu
s požadavky těchto TP. Průzkumy a diagnostická měření budou provedeny a vyhodnoceny
kvalifikovanými a zkušenými osobami a organizacemi s příslušným oprávněním a způsobilostí
podle Resortního systému jakosti v oboru pozemních komunikací;
• Rozhodnutí o způsobu údržby a oprav bude provedeno po technickém a ekonomickém
posouzení variantních návrhů řešení;
• Stavební materiály a výrobky se používají podle ustanovení těchto TP, souboru norem
ČSN 73 6121 až 31 Stavba vozovek a dalších upřesňujících technických podmínek a
technologických postupů;
• Nové a nenormové materiály, hmoty a technologické postupy mohou být použity po odzkoušení
a ověření podle metodiky schválené objednatelem;
• Údržbu a opravy budou provádět organizace s příslušným oprávněním, způsobillostí podle
Resortního systému jakosti v oboru pozemních komunikací a zkušeností;
• Je zajištěn náležitý dohled a kontrola jakosti ve výrobnách stavebních materiálů, stavebních
směsí a na staveništi (výkon stavebního dozoru);
• Vozovka se bude užívat způsobem uvažovaným při návrhu údržby a oprav.

2.3 Termíny, definice, značky a zkratky
Názvosloví týkající se stavebních konstrukcí a vozovek pozemních komunikací jsou uvedena
v ČSN 73 0020, ČSN 73 0031, ČSN 73 6100, ČSN 73 6114 a dalších citovaných a souvisejících
normách. Pro účely těchto TP se doplňují nebo upřesňují dále uvedené definice a termíny:
Základním požadavkem při navrhování údržby a oprav je zachování nebo zlepšování spolehlivosti
vozovky při současné minimálních celospolečenských nákladech a minimálních dopadech na životní
prostředí.
Spolehlivost vozovky je její schopnost plnit požadované provozní funkce v požadovaném časovém
úseku.
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Provozní funkce vozovky spočívají ve schopnosti vozovky umožnit bezpečný, plynulý rychlý
hospodárny a pohodlný provoz.
r
y, y^»y.
Základní charakteristikou spolehlivosti vozovky je její provozní způsobilost a únosnost. Dalšími
charakteristikami spolehlivosti jsou trvanlivost, udržovatelnost a opravitelnost vozovky.
Provozní způsobilost je vyjádřena okamžitými hodnotami drsnosti, podélné a příčné nerovnosti dále
pak druhem, lokalizací a plochou poruch.
Únosnost je schopnost vozovky přenášet zatížení s porušováním konstrukce vozovky odpovídajícím
dopravní důležitosti pozemní komunikace (návrhové úrovni porušení). Pro dané dopravní zatížení se
nejobecnéji vyjadřuje zbytkovou dobou životnosti vozovky jako dobou do potřeby provést opravu nebo
rekonstrukci vozovky.
Zbytková doba životnosti vozovky vyjadřuje v letech její schopnost odolávat předpokládanému
zatizem a ostatním vlivům způsobem definovaným v TP 77. Stanovuje se na základě vyhodnocení:
•
•
•
•
•

komplexních informací o vozovce včetně přeneseného a výhledového dopravního zatížení
diagnostiky,
výpočtu na základě materiálových charakteristik jednotlivých vrstev a podloží získaných buď
zpětným výpočtem z výsledků zatěžovacích zkoušek, nebo průzkumem a diagnostikou,
časového vývoje (trendu) poruch a poškození jak vozovky, tak i jednotlivých vrstev,
zkušeností s chováním obdobných konstrukcí vozovek v obdobných podmínkách. ’

Neproměnné parametry - parametry komunikace, které se bez stavebního zásahu nemění- šířkové
uspořádám pozemní komunikace, prvky směrového a výškového vedení trasy, příčný sklon vozovky
skladba konstrukce vozovky, druh podloží, objekty (most, podjezd, železniční přejezd, tunel přívoz’
brod) a uspořádání křižovatek,
’ ^
’
Proměnné parametry - parametry vozovky, které se mění působením dopravního zatížení,
klimatickými vlivy a stárnutím materiálů. Charakterizují se stanovenými nebo statisticky vyhodnocenými
hodnotami drsnosti, podélné a příčné nerovnosti, vyhodnocením poruch vozovky a únosností vozovky,
Systém hospodaření s vozovkou - systém činností a počítačových programů, jimiž se získávají
zpracovávají a využívají neproměnné a proměnné parametry vozovek k optimalizaci plánů údržby á
oprav vozovek sítí pozemních komunikací,
Homogenní úsek - úsek pozemní komunikace, který má stejnou konstrukci (skladbu vrstev vozovky)
a nese stejné dopravní zatížení (TNV - zvlášť pro každý jízdní pruh). Patří-li naměřené hodnoty zvolené
veličiny (proměnného parametru) jednomu statistickému souboru a splňují-li podmínku homogenity je
celý úsek homogenní. Není-li splněn test homogenity, je nutno dělit úsek na sekce, které podmínku
homogenity splňují.
Homogenní sekce - část homogenního úseku, kde měřené hodnoty zvolené veličiny (proměnného
parametru) patří do jednoho statistického souboru a splňují podmínku homogenity.
Parametr stavu - bezrozměrná normovaná veličina, hodnotící stav určitého proměnného parametru
vozovky. U každého parametru se stav klasifikuje stupnicí 1 až 5.
Index provozní způsobilosti - bezrozměrná veličina, sloužící k hodnocení technického stavu vozovky
a klasifikující ve stupnici 1 až 5 vozovku z hlediska bezpečnosti a pohodlí uživatele.
Index stavu vozovky - bezrozměrná veličina, sloužící k hodnocení technického stavu vozovky a
klasifikující ve stupnici 1 až 5 vozovku z hlediska porušení její konstrukce
Oprava vozovky s cementobetonovým krytem - stavební operace:
a) lokálního charakteru uskutečněná na části desky nebo na omezeném počtu desek (obvykle
menším než 10 v souvislém sledu), jejímž cílem je odstranění poruch vozovky a prodloužení její
doby životnosti,
b) velkoplošného charakteru, jejímž cílem je zlepšení povrchových vlastností krytu vozovky
technologiemi, jejichž tloušťka je menší než tloušťka zesílení (obvykle < 30 mm).
Rekonstrukce vozovky s cementobetonovým krytem - stavební operace uskutečněná na
souvislém úseku obvykle delším než 200 m, jejímž cílem je odstranění poruch vozovky a prodloužení
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její doby životnosti o určený počet roků. Z hlediska plošného rozsahu rekonstrukce zpravidla přesahuje
rozsah oprav. Rozlišují se následující základní typy rekonstrukcí:
a) Rekonstrukce cementobetonového krytu - souvislá výměna krytu vozovky (betonových desek)
novým cementobetonovým nebo asfaltovým krytem s případnými lokálními stavebními úpravami
podkladních vrstev nebo podloží,
b) Rekonstrukce cementobetonového krytu zesílením (zesílení) - položení nových vrstev
(asfaltových, betonových) na původní nebo upravený (např. segmentací, frézováním atd.)
cementobetonový kryt,
c) Úplná rekonstrukce vozovky - výměna všech vrstev vozovky vrstvami novými včetně případných
stavebních úprav podloží, popř. pláně.
Deflektograf - mobilní automatizovaný pákový průhyboměr k hromadnému naměření příčinkové čáry
průhybu (průhybové čáry) vozovek osazený na těžkém nákladním automobilu. Speciální verze
deflektografu vybavená dvěma měřícími rameny se používá pro měření průhybu hran betonových
desek ke stanovení podporování desek a přenosu zatížení na spárách.
Rázové zařízení - zařízení tlumeným rázem zatěžuje povrch vozovky (případně vrstev vozovek a
podloží), zatížením odpovídajícím zatížení nápravou jedoucího těžkého nákladního automobilu a
zároveň měří tímto dynamickým zatížením způsobenou průhybovou čáru na zatěžovaném povrchu,
Průhyb vozovky - svislý posun povrchu vozovky při zatížení,
Průhybová čára - hodnoty měřeného průhybu povrchu vozovky nebo vrstev vozovky na přímce
procházející středem kruhové zatěžovací plochy v závislosti na vzdálenosti od středu zatížení.

Značky a zkratky

AB
ARAN

C
CB
DBF
QMS
EKZ
IRI
MZK
PK
RSJ-PK
ŘSD
SHDV
SHV
SO
SÚS
TKP
TNV
TP
TRT

D0-D3
E
Nö
TNV
m
td
d
tz

asfaltový beton
mobilní multifunkční měřící zařízení charakteristik provozní způsobilosti. Stanovuje
drsnost, podélnou a příčnou nerovnost, příčný a podélný sklon, pořizuje
videozáznam povrchu vozovky pro následné vyhodnocení poruch
míra nerovnosti
beton (cementový)
deflektograf
zařízení na měření podélné nerovnosti vozovky,
emulzní kalový zákryt
mezinárodní index nerovnosti, m.km'1
mechanicky zpevněné kamenivo
pozemní komunikace
resortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací
Ředitelství silnic a dálnic ČR
systém hospodaření s dálniční vozovkou
systém hospodaření s vozovkou
stavební operace
Správa a údržba silnic
Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
těžká nákladní vozidla
Technické podmínky
Tatra Road Tester - zařízení pro měření drsnosti vozovky stanovením koeficientu
podélného tření při 25 % mebo proměnném skluzu kola
návrhová úroveň porušení vozovky
modul pružnosti, MPa
počet přejezdů návrhových náprav
intenzita těžkých nákladních vozidel, vozidel/den
meziroční nárůst intenzity těžkých nákladních vozidel
návrhové období
součinitele růstu intenzity těžkých nákladních vozidel
zbytková doba životnosti
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Y

dílčí součinitel spolehlivosti

Parametry stavu vozovky
DRS
NER
POP
ROH
SPR
TRH
VYS

drsnost
podélné nerovnosti
poškození povrch
ulomené rohy desek
poruchy na spárách
trhliny příčné, podélné
vysprávky

IPZ
ISV

index provozní způsobilosti
index stavu vozovky
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3. Zásady navrhování údržby a oprav
Návrh údržby a oprav je založen na těchto podmiňujících krocích:
•

získat základní údaje o posuzované vozovce pozemní komunikace
(lokalizace, délka, šířka, směrové a výškové vedení, skladba konstrukce
vozovky),
• zjistit důležitost a jiný význam pozemní komunikace s výhledem na její
budoucí užívání a z něho odvodit návrhovou úroveň porušení
• stanovit třídu dopravního zatížení pozemní komunikace
• použít naměřené aktuální charakteristiky provozní způsobilosti (drsnost,
příčná a podélná nerovnost) a výsledky sběru poruch vozovek
• dále doplnit další údaje charakterizující pozemní komunikaci (nehodovost),
• vyhodnotit charakteristiky provozní způsobilosti, druh a rozsah poruch,
index provozní způsobilosti IPZ a index stavu vozovky ISV a vozovku
zatřídit do klasifikačního stupně, který je podkladem pro rozhodnutí o
potřebě běžné nebo souvislé údržby, lokální nebo souvislé opravy či
rekonstrukce
• rozhodnout o údržbě vozovky nebo o potřebě posouzení únosnosti a
dalších průzkumů a zkoušek
• v případě výskytu konstrukčních poruch nebo při předpokladu návrhu
souvislé opravy se musí posoudit únosnost vozovky, přenos zatížení na
spárách a podporování desek, vyhodnotit doplňující průzkumy nebo
zkoušky a posoudit příčiny poruch
• vyjádřit únosnost zbytkovou dobou životnosti vozovky založenou na
návrhové úrovni porušení, návrhovém období, dopravním zatížení,
klimatických poměrech a vlastnostech podloží
• provést doplňující zkoušky, zhodnotit příčné a podélné sklony, tloušťky,
druh a kvalitu vrstev vozovky, spojení vrstev vozovky, odvodnění vozovky,
infiltraci podkladních vrstev podložím, stav podloží a pod.
• pro návrh údržby nebo opravy se použiti vhodné a dostupné technologie
• provést ekonomickém vyhodnocení různých variant technologií údržby
nebo oprav
• návrh údržby a oprav přizpůsobit dostupnému objemu finančních
prostředků určených na údržbu a opravy spravované sítě pozemních
komunikací optimalizací s ohledem na celospolečenský přínos, na
nehodovost, na politická, správní, hospodářská a jiná hlediska

kapitola 4.1
kapitola 4.1
kapitola 4.2, P1, P2

kapitola 4,2, 4.3

kapitola 4.4 až 4.6

kapitola 4.6

kapitola 4.5

kapitola 5, 7
kapitola 6
kapitola 6.

Uvedené postupné podmiňující kroky je nutno při návrhu údržby a oprav dodržet.

4. Podklady pro návrh údržby a oprav vozovek
Návrh údržby a oprav musí vycházet z důležitosti pozemních komunikací a charakteristik provozní
způsobilosti, poruch (včetně schodovitých nerovností na spárách) a únosnosti vozovek.

4.1 Návrhová úroveň porušení vozovky
Posouzení provozní způsobilosti a následného návrhu údržby nebo opravy je založeno na stanovení
návrhové úrovně porušení vozovky. Podle návrhové úrovně porušení se hodnotí provozní způsobilost a
výskyt jednotlivých poruch vozovek. Na návrhovou úroveň porušení jsou vázány technologie údržby a
oprav vozovek včetně kvalitativních požadavků na materiály, stavební směsi a provedení vrstev.
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Při volbě návrhové úrovně porušení vozovky správce hodnotí:
•
•
•
•

různá hlediska politické, hospodářské a dopravní důležitosti komunikace, funkční třídu
ekologické, estetické a jiné ovlivnění prostředí, včetně budoucích změn důležitosti,
charakteristiky silničního provozu (návrhová rychlost, intenzita dopravy, složení dopravního
proudu, vytížení vozidel, dálkovost dopravy a pod.) a jejich očekávané změny,
budoucí zásahy do komunikace (opravy inženýrských sítí),
možnosti provádění údržby nebo opravy (omezení výškových úprav zesilováním, stísněné
území, omezení životního prostředí a pod.),

Návrhová úroveň porušení (viz TP 77) se stanoví podle tabulky 1. Jsou-li v tabulce uvedeny dvě možné
návrhové úrovně porušení, nižší se volí při vyšší náročnosti na provozní způsobilost, na estetický
vzhled, návrhové období, trvanlivost, omezení provádění údržby a oprav a pod.
V tabulce 1 jsou v prvním sloupci návrhové úrovni porušení nadřazeny ještě skupiny pozemních
komunikaci, ktere jsou rozhodující pro posouzení charakteristik provozní způsobilosti vyjádřením
drsnosti a nerovnosti podle ČSN 73 6177 a 73 6175.
Dopravní zatížení pozemních komunikací použité v tabulce 1 je rozděleno do tříd dopravního zatížení
podle tabulky 2 (viz ČSN 73 6114).

Tabulka 1 - Doporučené návrhové úrovně porušení a tomu odpovídající skupiny pozemních
komunikací v závislosti na dosavadním roztřídění pozemních komunikací
Skupina

Návrhová úroveň

pozemních

porušení vozovky

Důležitost pozemní komunikace
ČSN 73 6101, ČSN 73 6110

komunikací

A

B

Očekávaná třída
dopravního zatížení
ČSN 73 6114

DO

Dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní
komunikace funkční třídy A1, silnice l.třídy

I, II, III

D1

Silnice I. a ll.třídy, rychlostní místní
komunikace funkční třídy A 2, sběrné
komunikace funkční třídy B 1

II, III, IV

D2

Silnice II. a lll.tř., sběrné místní komunikace
funkční třídy B 2, obslužné místní
komunikace, odstavné a parkovací plochy

IV, V, VI

D3

Obslužné místní komunikace, nemotoristické

VI

komunikace, odstavné a parkovací plochy
Dočasné komunikace
Účelové komunikace

II až VI

Tabulka 2 - Třídy dopravního zatížení podle ČSN 73 6114
Třída dopravního zatížení

TNVx, vozidel/den

I

> 3 500

II

1 501 - 3 500

III

501 - 1 500

IV

101 -500

V

15- 100

VI

< 15
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4.2 Provozní způsobilost a poruchy
4.2.1 Stanovení provozní způsobilosti a poruch vozovky
Stanovení provozní způsobilosti se provádí těmito zařízeními:
•

podélná nerovnost podle ČSN 73 6175:
- nerovnost vyjádřená mezinárodním indexem nerovnosti IRI, ARAN,
- nerovnost vyjádřená mírou nerovnosti C, DMS,

•

drsnost podle ČSN 73 6177:
- mikrotextura povrchu vozovky vyjádřená součinitelem tření fk, kyvadlo TRRL,
- makrotextura povrchu vozovky vyjádřená hloubkou písku hp, hloubka písku,
- makrotextura povrchu vyjádřená průměrnou hloubkou makrotextury MDT laserová kamera
ARAN,
- součinitel podélného tření fp, dynamometrický přívěs VÚD-2 nebo zařízení TRI,

Sběr poruch se provádí podle TP 62 Katalog poruch netuhých vozovek a těchto TP (viz příloha P1):
•

vizuální prohlídkou se záznamem:
- do počítače,
- do formulářů,
- do magnetofonu nebo diktafonu,

•

videokamerou vozidla ARAN s následným zpracováním poruch do počítače.

Měření uvedenými zařízeními provádí jejich provozovatelé na zakázku ŘSD nebo jednotlivých správců.
Všechny proměnné parametry a poruchy se zpracují v uzlové nebo liniové lokalizaci.

4.2.2 Posouzení provozní způsobilosti a poruch vozovky
Výsledky měření jednotlivých charakteristik provozní způsobilosti se zpravidla zpracovávají a vytvářejí
se homogenní sekce, na nichž se hodnoty měřených veličin statisticky významně nemění.
Posouzení jednotlivých charakteristik provozní způsobilosti se hodnotí klasifikační stupnicí podle
tabulky 3. Pozemní komunikace zahrnuté do skupin A a B jsou uvedeny v tabulce 1.
Poruchy sbírané a vyhodnocené podle TP 62 nebo podle přílohy P1 umožní zatřídění vozovky do
klasifikačních stupňů podle tabulky 4. Pozemní komunikace jsou zde rozděleny do skupin A a B v
souladu s tabulkou 1. Rozsah poruch je vyjádřen procentem porušených desek nebo porušené plochy
jízdního pruhu nebo vozovky.
Technický stav vozovky je rovněž možno klasifikovat pomocí indexu provozní způsobilosti IPZ a indexu
stavu vozovky ISV, keré se vyhodnotí podle přílohy P2. Klasifikační zatřídění je uvedeno v tabulce 3.
Pokud je vozovka charakteristikami provozní způsobilosti, poruchami, indexem provozní způsobilosti
nebo indexem stavu vozovky v zatřídění nevyhovující nebo havarijní, pozemní komunikace nesplňuje
požadavky provozní způsobilosti a je třeba navrhnout údržbu nebo opravu vozovky. Jsou-li
charakteristiky v zatřídění dobrý a vyhovující je třeba údržbu nebo opravu vozovky plánovat.
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Tabulka 3 - Klasifikační zatřídění proměnných parametrů vozovek
Klasifikační stupnice pro skupiny pozemních komunikací A, B ■
Proměnné parametry

CHARAKTERISTIKY DRSNOSTI
Součinitel tření kyvadlem TRRL
mikrotextura
Hloubka pisku
makrotextura
Laserová kamera ARAN
makrotextura
Součinitel bočního třeni DRS01
při rychlosti 54 km/hoď)
Součinitel podélného tření TRT
při rychlosti 60 km/hod ’)
Součinitel podélného tření VÚD-2
při rychlosti 60 km/hod 1>
PODÉLNÉ NEROVNOSTI
ARAN

1 ■ výbomý

M-)

hp (mm)
MTD (mm)
M-)

fp(-)
fp(-)

IRI (ra.km-’)
C (10-6 rad.m)

uwb
KKUVU^NI ^rUbUblLUST
Index provozní způsobilosti3)
STAV VOZOVKY
Index stavu vozovky3)
ÚNOSNOST
Zbytková doba životnosti vozovky2)

2 - dobrý

3 - vyhovující

4 - nevyhovující

5 - havarijní

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

>0,70

>0,60

0,69-0,60

0,59-0,50

0,59-0,50

0,49-0,40

0,49-0,40

0,39-0,30

£0,39

£0,29

>0,75

>0,65

0,74-0,60

0,64-0,50

0,59-0,50

0,49-0,38

0,49-0,38

0,37-0,28

£0,37

£0,28

2 0,90

>0,80

0,89-0,75

0,79-0,65

0,74-0,65

0,64-0,55

0,64-0,55

0,54-0,45

£0,54

£0,44

>0,75

>0,71

0,74-0,65

0,70-0,61

0,64-0,55

0,60-0,51

0,54-0,50

0,50-0,46

£0,49

£0,45

>0,60

>0,56

0,59-0,54

0,55-0,50

0,54-0,44

0,49-0,40

0,43-0,35

0,39-0,33

<0,34

£0,32

>0,51

>0,47

0,50-0,46

0,46-0,42

0,45-0,36

0,41-0,33

0,35-0,28

0,32-0,26

£0,27

£0,25

<1,9

<3,3

1,9-3,3

3,3-5,0

3,9-5,9

5,1-8,0

5,1-8,0

8,1-14,0

>8,0

>14,0

<2,0

<5,0

2,0-5,0

5,0-10,0

5,1-10,0

10,1-20,0

10,1-20,0

20,1-50,0

>20,0

> 50 0

1,0-1,5

1,5-2,5

2,5-3,5

3,5-4,5

4,5-5,0

ISV(-)

1,0-1,5

1,5-2,5

2,5-3,5

3,54,5

4,5-5,0

(roky)

>25

18-25

12-18

6-12

£6

____

tz

') Podrobnější hodnocení ft a fp pro rychlosti 40,60,80,100 a 120 km/hod s využitím zařízení DRS-01,VÚD-2 a TRT - viz ČSN 73 6177
Uvedené hodnoty se vztahují ke kapitole 4.6 a neplatí pro dočasné vozovky
3) Způsob stanovení - viz příloha P2
2)

Tabulka 4 - Klasifikační zatřídění rozsahu poruch vozovek ovlivňujících provozní způsobilost
v závislosti na skupině pozemních komunikací
Skupina poruch

Klátsifikační stupnice pro skupiny pozemních kominikací A,B v závislosti na rozsahu porušení

podle TP 62

Parametr
stavu9)

Ztráta drsnosti

1 - výborný

2 - dobrý

3 - vyhovující

4 - nevyhovující

B

A

B

A

B

A

B

A

B

0

0

0

1

1

5

5

25

25

50

TRH

<1

<12

1-12

12-23

12-23

23-35

23-35

35-50

>35

>50

ROH

<

1

<12

1-12

12-23

12-23

23-35

23-35

35-50

>35

>50

SPR

<1

<12

1-12

12-23

12-23

23-35

23-35

35-50

>35

>50

POP

<1

<5

1 5

5-10

5-10

10-15

10-15

15-25

>15

>25

<0,1

<5

0,1-2,5

2,5-5

2,5-5

5-8

5-8

8-12

>8

>12

0

0

0

0

0

3

0

5

1

15

')

% porušené plochy
Trhliny

2)

% porušených desek

Rohy

3)

% porušených desek
Poškozené spáry

4)

5 - havarijní

A

% porušených desek
Poškozený povrch

5)

% porušené plochy

Verí. posun desek (schody)

VYS
7)

NERS

průměrná hodnota

Deformace nivelety

8)

% porušené plochy
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Poznámky k tabulce 4:
V tabulce uvedené poruchy podle TP 62 (tam značené číslem 10 - 64) je možno použít k posuzování vozovky na základe
vizuální prohlídky. K tabulce platí následující vysvetlivky:
1) Ztráta drsnosti je reprezentována poruchou oblažení povrchu (15)
2) Trhliny jsou součtem % desek porušených trhlinou podélnou (40), obloukovou (41), příčnou (42), šikmou (43) a
nepravidelnou (44). Trhliny výrazně neomezují provozní způsobilost vozovky, při jakémkoliv rozsahu jsou běžně
udržovány. Důvodem opravy je jejich kvalitativní vývoj - postupný rozpad betonu podél trhliny s následným
vydrolováním rozpadlé hmoty, vznik výtluků, větvení trhliny, ztráta spolupůsobení a podporování, pohyb jednotlivých
bloků při zatížení a vznik schodovité nerovnosti
3) Rohy jsou součtem % desek porušených rozdrcením rohu na styku desek (36) a ulomením rohu desky (45). Důvod
opravy - viz trhliny
4) Poškozené spáry jsou součtem % desek s poruchami rozpad betonu na podélné a příčné spáře (30, 31), odrolená
hrana podélné a příčné spáry (32, 33), oprýskaná hrana příčné spáry (34) a ulomená hrana desky (35). O potřebě a
způsobu opravy rozhoduje kvalitativní vývoj (od mírného poškození až k úplné destrukci betonu v okolí spáry na šířku
až 200 mm a na celou tloušťku desky)
5) Poškozený povrch je součtem poruch jamka (10), výtluk (11), mapové trhlinky (12), koroze povrchu (13), plošný rozpad
povrchu (13), poruchy opravy výtluku (60), trhliny (61), podélné a příčné spáry (62, 63) a plošné vysprávky (64).
Potřeba údržby nebo oprav je dána kvalitativním vývojem poruchy a plochou porušení.
7) Obvykle doprovázeno ztrátou spolupůsobení a podporování, případně pumpováním
8) Do skupiny poruch deformace nivelety se započítává součet poruch střechovitý zdvih desek (54), pokles desek (55),
vystřelení desky (56)
9) Viz příloha PI a P2

4.2.3 Posouzení možných příčin poruch
Pro orientační posouzení možných příčin poruch může sloužit tabulka 5. Detailní posouzení vyžaduje
provedení podrobného diagnostického průzkumu - viz kap. 4.4 a 4.5.

Tabulka 5 - Poruchy vozovky a jejich možné příčiny
Skupina
poruch
Poruchy

Kat. list

Název poruchy

Nejčastější příčina poruchy

TP 62
10

Jamka

povrchu

Nečistoty v kamenivu, zejména hliněné hrudky nebo zvětralá zrna kameniva,
znečištěni zrn hrubého kameniva nalepenými odplavitelnými částicemi,
účinek vody a mrazu.

11

Výtluk

12

Mapové trhlinky

Místní narušení homogenity betonu s následným destrukčním účinkem
posypových solí, vody, mrazu a dopravy.
Hydratační a kapilární smrštění cementové malty na povrchu, způsobené
nevhodnými vstupními materiály a výrobou směsi, nedostatečná nebo
pozdní ochrana čerstvého betonu před odparem vodv.

13

Koroze povrchu

Neprovzdušněný nebo nedostatečně provzdušněný a zpracovaný beton s
následnými účinky mrazu, vody a posypových solí, dále ruční opravy a
dodělávky povrchu, zasažení čerstvého betonu dešťovou srážkou, příměs
kameniva z nevhodných lokalit.

14

Plošný rozpad povrchu

Neprovedená oprava korodovaného povrchu, dále narušení betonu a vznik
netěsné spáry na styku s plošnou vysprávkou, nevysoravenv vvtluk

15

Ohlazení povrchu

Nevhodné kamenivo s velkou ohladitelností, zeiména váoenec

11

a dolomit

Skupina

Kat list

poruch

TP 62

Poruchy na

20/21

Název poruchy

Nejčastější příčina poruchy

Nefunkční nebo chybějící

Neutěsnění spár při výstavbě, uvolnění, vytržení zálivky nebo těsnění

těsnění podélné/příčné spáry

následkem dopravy a pohybu desek, nesprávná konstrukce spáry s ohledem

Rozestoupená podélná

Chybějící kotvení spáry, následek sedání násypového tělesa, následek

spára

odstředivých sil vozidel v zatáčkách, případně vzájemný posun betonových

23

Rozestoupená příčná spára

Smršťování betonu teplotní nebo hydratační, vliv intenzivního provozu,

24

Těsná příčná spára

spárách bez
destrukcí

na vlastnosti těsnění a velikost skutečných dilatačních oohvbů desek
22

pásů.

navazující vložené úseky asfaltového krytu, umožňuiící oosun desek
Posun desek po spádu vozovky v úsecích s větším spádem nebo stoupáním
nebo teplotní dilatace desek.
25

Poruchy na

30/31

spárách s

Vzájemný posun betonových

Nekotvené betonové pásy, podklad umožňující snadný posun pásů, velký

pásů

podélný sklon, vliv dopravy.

Rozpad betonu

Nefunkční odtok vody na styku cementobetonového krytu a podkladní

na podélné / příčné spáře

vrstvy. Do neutěsněné spáry proniká roztok posypových solí, který za

destrukcemi

spolupůsobení mrazu rozrušuje beton.
32

Odrolená hrana podélné

K odrolování a obrušován vyšší (volné) hrany dochází následkem přejezdu

spáry

vozidel z jednoho pásu do druhého.

33

Odrolená hrana příčné spáry

Přejezdy vozidel přes hranu desky.

34

Oprýskaná hrana příčné

a) Porucha vzniká často již při řezání spár následkem vydrolování kamínků,

spáry

není-li beton dostatečně pevný.
b) Kamínky, případně jiné nečistoty zapadlé do spáry způsobí následkem
tepelné dilatace velká kontaktní napětí na hranách, překračující mez
pevnosti betonu. Nebezpečí výskytu této poruchy v případě staveništní
dopravy po vozovce s dosud neutěsněnými soárami.

35

Ulomená hrana desky

Porucha vzniká na volných hranách desek smykovým napětím od zatížení
nebo zatížením příliš čerstvého betonu koncentrací napětí na malou plochu
u spáry, dále nedodržením technologie pn výstavbě, např. řezáním spár v
příliš čerstvém betonu.

36

Trhliny

40

Rozdrcený roh na styku

Tepelná dilatace desek, nevstřícnost spár desek, zatížení dopravou, působí i

desek

tuhost cementobetonového krytu a vlastnosti podkladních vrstev

Podélná trhlina

Zatížení provozem, zvláště pň nadměrných kolových tlacích, nerovnost
podkladu, sedání násypového tělesa, pozdní řezání podélných spár na příliš
široké desce.

41

Oblouková trhlina

Pozdní řezání podélných spár na příliš široké desce, neúčinná podélná
spára, nerovnoměrná únosnost podkladu.

42

Příčná trhlina

Poddimenzování, zatížení provozem, tepelné borcení a zatížení, tepelná
dilatace desek, vliv smršťovacího napětí pň pozdním řezání příčných spár,
sedání násypů nad presypanými obiekty.

43

Šikmá trhlina

Poddimenzování, zatížení provozem, tepelné borcení a zatížení, neúčinná
podélná spára, nerovnost podkladu, výrazně rozdílná únosnost podkladu
pod deskou.

44

Nepravidelná trhlina

Heterogenita betonu, anizotrotopie smršťovacích sil v čerstvém betonu,
pozdní řezání spár. 'Sinusové’ trhliny vznikají v úsecích, kde jsou
dobetonovávány přídatné rozširovací pruhy, u nichž není zajištěno vytvoření
příčných spár na celou tloušťku desky už v čerstvém betonu a není tím
umožněna dilatace vozovky a dodatečně betonovaného pruhu ve stejných
celcích.

45

Ulomený roh desky

Zatížení volného rohu desky, nevstřícnost sousedních pásů, zatížení příliš
čerstvého betonu, vznikem napětí pň řezání spár.
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Skupina
poruch
Deformace

Kat list

Název poruchy

Nejčastější příčina poruchy

50

Rozlomená deska

Vozovka na konci životnosti, neúnosné podloží, nadměrné sedání násypu.

51

Pumpování desky

TP 62

nivelety
Dopravou způsobené svislé pohyby desek vyvolávají pumpování vody a
jemných částic z podkladních vrstev netěsnými spárami, trhlinami a zpod
okrajů desek. Následkem je vytváření dutin, nepodepřených okrajů desek a
vznik dalších poruch.
52

Vertikální posun desek
(schody)

Při netěsných spárách dochází vlivem infiltrace vody a vlivem dopravy k
přesunu materiálu podkladu od jedné desky ke druhé, a to proti směru jízdy
vozidel. Nárazy kol na okraje desek způsobují zvýšení schodů.

53

Vertikální posun pásů

Dohutňování podkladu a podloží následkem větší intenzity provozu v
pravém (pomalém) pásu za spolupůsobení vody infiltrované netěsnými
spárami. Mechanismus porušení kako u poruchy 52.
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Střechovitý zdvih desek

Letní zdvih - tepelná dilatace desek, zdvih v zimě - promrzání vodou
nasycených namrzavých zemin v podloží následkem nevhodného vodněteplotního režimu a mrazových cyklů.
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Pokles desek

Sedání násypu, dohutňování zásypu u objektu, konzolidace podloží násypu.
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Vystřelení desky

Tepelná dilatace desek při nedostatku volného prostoru v příčných spárách.
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Nerovnosti na styku

a) Dohutňování asfaltového krytu provozem - vyjíždění kolejí.

cementobetonového a

b) Nestejné sedání podkladu u přechodu na objekt, nepřesné provedení

asfaltového krytu

krytu.
c) Posun asfaltové směsi po spádu v oblasti styku obou technologií.

Poruchy

60-64

Porucha opravy výtluku

Nedokonale očištěné plochy výtluku, jež nebyly při opravě zbaveny
narušeného betonu, nevhodná správková hmota, nedodržení

oprav

technologického postupu opravy, vytržení nebo vydrolení správkové hmoty
dopravou.
61

Porucha opravy trhliny

Přelitá zálivka na trhlině, vynechání potřebné komůrky pro zálivku, nevhodná
těsnicí hmota, rozestupování trhliny.

62/63

64

Porucha opravy

Nevhodně zvolená správková hmota, nesprávná technologie opravy (např.

podélné/příčné spáry

nedodržení šířky a hloubky spáry v době opravy).

Porucha opravy plošné

Nevhodně zvolená správková hmota, nesprávná technologie opravy.

vysprávky

4.3 Vertikální posun desek (schody)
Vertikální posun desek (schodovité nerovnosti na spárách) se měří buď posuvným měřítkem, nebo
elektromechanickým, laserovým, nebo jiným snímačem se současným záznamem staničení příslušné
spáry. Příklad takového měření je uveden na obrázku 1.
Přibližně lze odhadnout velikost schodovitých nerovností na hodnoceném úseku na základě hodnot IRI
v závislosti na délce desek podle tabulky 6.
Poznámka: Teoretické hodnoty IRI odpovídající vertikálním posunům desek byly v závislosti na délce
desek odvozeny simulačními výpočty.
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Schodovité nerovnosti - pomalý pruh

+M I I I I I I I

n i 111 I 111 n i i i i I i i 111111 11111 n 1111111 m 111 i

12.2

12

Staničenl [km]

Obrázek 1 - Příklad měření schodovitých nerovností na spárách desek dálniční vozovky

Tabulka 6 - Teoretická hodnota IRI v závislosti na velikosti
vertikálního posunu desek
Vert. posun desek
(schody) v mm
3
6
8

IRI v m/km pro délku desky
4m
5m
1.9
1.6
3.8
3.2
5.1
4.3

4.4 Zatěžovací zkoušky (únosnost)
4.4.1 Účel zkoušek a způsob měření
Zatěžovací zkoušky se v rámci podrobného diagnostického průzkumu pro projekt opravy resp.
rekonstrukce provádí za účelem:
•

stanovení přetvářných charakteristik jednotlivých vrstev vozovky a podloží (moduly pružnosti,
případně modul reakce) jako podkladu pro následné posouzení jejich vlastností, homogenity á
zbytkové doby životnosti. Tyto zkoušky se provádí na středech desek rázovým zařízením skupiny A
podle ČSN 73 6192. Upřesnění metodiky měření je uvedeno v TP 91,

•

stanovení přenosu zatížení a podporování desek - zkoušky se provádí na hranách desek nebo
trhlinách:
• rázovým zařízením skupiny A podle ČSN 73 6192 , upřesnění metodiky je uvedeno v TP 91,
• speciální verzí deflektografu (např. francouzský deflektograf 04 beton) - viz TP 91.

Výstupem změření zatěžovacími zkouškami jsou hodnoty průhybu v závislosti od středu zatížení
(průhybová čára) pod definovaným zatížením charakterizujícím účinek zatížení těžkými nákladními
vozidly.
Naměřený průhyb je veličina podléhající vlivům teploty, vlhkosti a náhodným vlivům vrstev vozovky a
podloží. Všechny naměřené hodnoty je nutno vyhodnocovat statisticky.
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4.4.2 Četnost zatěžovacích zkoušek
Program a rozsah (četnost) zkoušek závisí na účelu měření.
Měřením na každé desce nebo spáře se zajistí podchycení všech slabých (málo únosných) míst
konstrukce a tedy bezpečný a úsporný návrh opravy. Pokud to není možné, počet zkoušek se
přiměřeně sníží, přičemž jejich četnost a rozmístění závisí na přijatém riziku návrhu opravy. Zkoušky
se pak lokalizují především do míst s poruchami. K detekci nedokonale podporovaných desek je
rovněž účelné využití sonické metody podle 4.4.4.
Při posuzování zbytkové doby životnosti se volí počet zkoušek přiměřeně nižší a zkoušky se obvykle
provádí v jízdním pruhu nejvíce zatěžovaném provozem těžkých nákladních vozidel.
Jako směrné hodnoty ke stanovení minimálního počtu zkoušek lze uvažovat:
• při posuzování zbytkové doby životnosti 25 m při měření v jízdním pruhu, který vykazuje větší
rozsah kvalitativně významnějších poruch (poruchy konstrukce vozovky),
• při posuzování vozovky pro její orientační zatřídění z hlediska zbytkové doby životnosti
(vyhledávací měření) 100 m.
Při zkouškách je účelné současně měřit:
• šířku (rozevření) zkoušených spár nebo trhlin a to s přesností ± 0,5 mm,
• výšku schodovitých nerovností na zkoušených spárách nebo trhlinách a to s přesností ± 0,5 mm.
Tyto údaje slouží při vyhodnocení zkoušek zvláště v případě, jsou-li zjištěné hodnoty přenosu zatížení
a podporování u některých spár či trhlin mimo rámec předpokládaných výsledků.

4.4.3 Vyhodnocení rázových zatěžovacích zkoušek
Základní vyhodnocení spočívá v tom, že se změřené průhyby z každého snímače normalizují na
standardní zatížení 75 kN a graficky vykreslí v závislosti na staničení. Při vyhodnocování se využívá
skutečnosti, že jednotlivé části průhybové křivky jsou ovlivněny různými vrstvami vozovky. Jako
vybraná kritéria se obvykle přijímají d1 (průhyb pod středem zatěžovací desky), d6 (průhyb ve
vzdálenosti 2100 mm od středu zatěžovací desky) a d1-d4 (rozdíl průhybů pod středem zatěžovací
desky a průhybu ve vzdálenosti 600 mm). Průhyb d1 je ukazatelem chování celé vozovky, zatím co
hodnota (d1-d4) charakterizuje chování stmelených vrstev. Průhyb d6 je pak ukazatelem stavu podloží.
Průhybový profil poskytuje základní informaci o odezvě vozovky, což umožňuje vytypoval místa se
sníženou únosností. Příklad průhybového profilu je uveden na obr. 2.
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Obrázek 2 - Příklad průhybového profilu
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SÍS’y Pru2n°sti jednotlivých vrstev vozovky a podloží se vypočítají zpětnou analýzou .průhybů
naměřených ve stredu desek. Dalšími udají potřebnými pro tyto výpočty jsou tloušťka vrstev a druh
materiálu. Hodnoty Poissonova čísla se odhadnou. Základním výpočtovým modelem pro zpětný
Xyu2wlULprUZny vrstevnatý Poloprostor (programy jako BACKLAY, LEER - WESDEF PADAL
CHEVRON), resp. tenká deska na Winklerově podkladu.
Nízké nebo vysoké hodnoty rázového modulu pružnosti vrstev z různých materiálů jsou důsledkem
působeni určitých faktorů, uvedených v tabulce 7. Stav stmelených vrstev v konstrukci vozovky ie
možno posoudit na základě typických hodnot uvedených v tabulce 8. Kritérium pro dobrý stav
nestmelen^h podkiadních vrstev je modul pružnosti 100 MPa a více. Vysoká variabilita naměřených
nebo'podtožf1126 ^ pr'znakem neúčinné drenáže, případně nehomogenity únosnosti ochranné vrstvy

Tabulka 7 - Hlavní faktory ovlivňující rázový modul pružnosti vrstev
Vrstva
Asfaltová

Beton
Cementem stmelená

Nestmelená
Podloží

Modul pružnosti klesá
Vysoká mezerovitost
Trhliny
Oddělení vrstev
Blízkost spáry
Trhlina
Dutina
Degradace vrstvy
Tloušťka menší než předpokládaná
Vysoká vlhkost
Kontaminace jemnými částicemi
Vysoká vlhkost

Modul pružnosti vzrůstá
Malá mezerovitost

Tloušťka větší než předpokládaná

Nízká vlhkost
Vzrůstající hloubka
Blízkost skalního podloží

Tabulka 8 - Stav stmelených vrstev v závislosti na rázovém modulu pružnosti
Druh vrstvy
Asfaltová ’)
Stabilizace cementem
Beton CB krytu
) měřeno při teplotě 20 °C

Špatná kvalita

Stav vrstvy
Částečné porušení

< 4 000 MPa
< 2 000 MPa

4 000- 7 000 MPa
2 000- 5 000 MPa

Dobrá kvalita
> 7 000 MPa
> 5 000 MPa

< 20 000 MPa

20 000 - 30 000 MPa

> 30 000 Moa

4.4.4 Přenos zatížení na spárách a podporování desek
Výskyt dutin pod deskami spolu s malým přenosem zatížení na hranách desek je jednou z možných
příčin tvorby schodovitých poklesů na spárách desek a vzniku únavových trhlin (příčných i podélných).
Stanovení rozsahu a hloubky dutin představuje důležitý podklad pro návrh stabilizace desek injektáží.
Reálné hodnoty hloubky dutin je možno zjistit vývrty, resp. na odkrytých podélných spárách. Reálný
půdorysný rozsah dutin je možno zjistit sonickou metodou (vyhodnocení zvukové odezvy vyvozené
pádem ocelové koule hmotnosti 5 kg z výšky přibližné 1 m na zkoušené místo betonové desky kdy
hlubší/dutý tón indikuje dutinu pod deskou) s přesností ± 50 mm v závislosti na zkušenosti
examinátora.
Rázové zatěžovací zkoušky prováděné na hranách desek mohou indikovat přítomnost dutin pod okraji
desek - je však obtížné oddělit vliv dutin od vlivu špatného přenosu zatížení (neúčinné zazubení spár
rozevřené spáry, atd.) na velikost průhybů hran desek.
'
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V zásadě existují dva způsoby detekce dutin pod deskami CB krytu pomocí rázových zatěžovacích
zkoušek:
a) vyhodnocením pootočení zatěžované a nezatěžované desky. V literatuře (zvláště anglické) jsou
uváděna kritéria pro hodnocení podporování a přenosu zatížení, jejich platnost v českých
podmínkách je nutno ověřit,
b) vyhodnocením výsledků rázové zkoušky provedené s odstupňovaným zatížením podle TP 91.

Speciální verze deflektografu (např. francouzský deflektograf 04 - beton) měří současně průhyby na
obou hranách spáry při přejezdu vozidla o hmotnosti 13 t. Výsledky měření poskytují informaci o
přenosu zatížení (rozdíl a podíl průhybů zatížené a nezatížené hrany) sloužící jako podklad při
rozhodování o nutnosti oprav na spárách (obnova spolupůsobení a podporování).
Kritéria pro opravy na spáře pro obě zařízení jsou uvedena v tabulce 9. Hodnocení podporování spár
deflektografem uvádí tabulka 10 a příklad záznamu měření deflektografem je uveden na obr. 3.

Tabulka 9 - Kritérium pro opravu na spáře (spolupůsobení, podporování)
Zatížení

podíl průhybů d3/d2

průhyb zatížené desky d2

Deflektograf beton 04 (Francie)
65 kN na dvojmotáž
<0,75
zatížení u spáry
Zařízení pro rázové zkoušky
75 kN na desce o průměru 30cm
<0,75
kraj zatěžovací desky max. 10
až 15 cm od spáry
Pozn.:
d2 - průhyb zatížené desky, d3 - průhyb nezatížené desky v mm
vzdálenost mezi d2 a d3 -100 mm

> 0,60

> 0,50

Tabulka 10 - Hodnocení podporování spár deflektografem 04 - beton
Charakteristická hodnota
průhybů [mmj
0-0,2
0,2-0,3
0,3-0,5
> 0,5

Hodnocení
velmi dobrý
dobrý
průměrný
nevyhovující

Požadované podmínky měření: průměrná teplota menší než 20 °C a
současně teplotní spád v deskách < 0,2 °C/cm
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Obrázek 3 - Příklad výsledků měření deflektografem

4.5 Průzkum konstrukce vozovek
4.5.1 Účel průzkumu
Provedení průzkumu vozovky je nezbytné za účelem:
•
•

zjištění druhu a tlouštěk vrstev vozovky a druhu zeminy a vodního režimu v podloží. Tyto
podklady slouží pro posouzení únosnosti (zbytkové doby životnosti) vozovky.
posouzení vzorků vrstev vozovek, což umožní vysvětlit možné příčiny poruch vozovek a získat
podklady pro jejich odstranění.

Pro posuzování stavu a zbytkové životnosti stávající vozovky je třeba vždy znát:
•
•
•
•

typ podkladní vrstvy (asfaltové směsi, cementem stmelené podklady a podklad z nestmeleného
kameniva),
existenci nebo neexistenci ochranné vrstvy (pro posouzení odolnosti proti účinku mrazu a tání a
posouzení podloží),
tloušťky jednotlivých vrstev,
případné další charakteristiky materiálů.

Čím přesnější a objektivnější má být posouzení stavu stávající vozovky a vyhodnocení zbytkové doby
životnosti, tím přesněji musí být známy tloušťky vrstev v rozdělení nejméně na:
•
•
•

cementobetonový kryt,
cementem stmelené vrstvy,
vrstvy z nestmeleného kameniva.

Před realizací průzkumu je nutno prostudovat a účelné využít dostupnou archivní dokumentaci
(dokumentace skutečného provedení stavby a výsledky zkoušek).
Odběr vzorků stmelených vrstev se provádí jádrovými vývrty, odběr vzorků z ostatních vrstev a podloží
se provádí vpichy, vrty nebo kopanými sondami. Postup při geotechnickém průzkumu pro opravu
vozovek se řídí podle TP 76.
Odběr a posouzení vrstev vozovky provádí nezávislá laboratoř.
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Posouzení tloušťek vrstev je nejvhodnější z měření metodou GPR (Ground Penetrating Radar).
Vyhodnocená měření s návazností na občasnou sondu (vývrt) dávají dobrý přehled o druhu a tloušťce
vrstev vozovky s přesností 5 až 8 % měřené tloušťky vrstvy a jsou vhodná pro statistické vyhodnocení
tlouštěk vrstev.
Při průzkumu je rovněž možno využít dalších geofyzikálních metod, jejichž použití je účelné zejména
tam, kde je třeba plynule interpolovat mezi bodovými údaji získanými odkryvnými pracemi. Používají se
zejména metody geoelektrické, seismické, geomagnetické, termické, karotážní a.j.

4.5.2 Vzdálenost mezi vývrty nebo sondami
Vzdálenost mezi vývrty nebo sondami je závislá na změnách vlastností vozovky a podloží
posuzovaného úseku. Změny se projevují druhem a rozsahem poruch vozovek. Počet sond se řídí
variabilitou vlastností vozovky a podloží a požadovanou spolehlivostí stanovení požadovaných
parametrů. Obecné platí, že pro dosažení stejné spolehlivosti je nutno při větší variabilitě zvýšit počet
sond. Jako směrnou (maximální) vzdálenost vývrtů a kopaných sond je možno uvažovat vzdálenost
cca 150 m v podélném směru. Sondy a vývrty je účelné volit především v místech charakterizovaných
větší četností poruch, případně vyššími hodnotami průhybů měřených zatěžovacími zkouškami na
hranách desek. Při provádění sond a vývrtů musí být brán ohled na získání dostatečného množství
materiálů pro následné laboratorní zkoušky.

4.5.3 Vývrty za účelem posouzení betonu
Pokud je to účelné, na odebraných vývrtech se v laboratoři stanoví a posoudí:
•
•
•
•
•

tloušťka,
objemová hmotnost (podle ČSN 73 1315) a zhutnění na základě vizuálního určení velikosti a
množství kaveren, dutin a pórů,
pevnost betonu v příčném tahu,
dynamický modul pružnosti,
případně další parametry.

Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky se řídí ČSN 73 6172 a dalšími
navazujícími normami. V případě potřeby je účelné provedení vývrtů přes spáry nebo trhliny
(posouzení betonu v uvedených oblastech).

4.5.4 Vývrty za účelem posouzení cementem stmelených vrstev
Na odebraných vývrtech se podle potřeby v odborné laboratoři stanovuje:
•
•
•
•
•
•

tloušťka jednotlivých cementem stmelených vrstev vozovky,
charakteristika spojení vrstev vozovek: spojené nebo nespojené vzorky,
poruchy vrstev (trhliny, degradace, atd.),
objemová hmotnost,
pevnost v tlaku a příčném tahu,
dynamický modul pružnosti.

Spojení vrstev se považuje za dokonalé, pokud se vrstvy vývrtů od sebe bez použití síly samy
neoddělí.
Poruchy se posoudí vizuálně.
Objemová hmotnost se stanoví podle ČSN 73 1315 a ČSN ISO 6275.

4.5.5 Vývrty za účelem posouzení nestmelených vrstev a podloží
Na vzorcích odebraných z vývrtů se v laboratoři (viz TP 76) stanovují základní geotechnické vlastnosti
nestmelených materiálů (zrnitost, plasticita, vlhkost, konzistence, ekvivalent písku atd.), případně je
možno např. ověřit filtrační kriteria materiálů ochranné vrstvy a podloží. Statickou nebo dynamickou
penetrací je možno posoudit zhutnění a únosnost zemin, případně určit rozhraní vrstev nebo hloubku
skalního podloží.
Správnou funkci (propustnost) plošné drenáže je možno posoudit na základě času, za který poklesne
hladina vody nalité do vývrtů.
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4.6 Zbytková doba životnosti
Stäncvem zbytkové doby životnosti je nezbytné pro technicky správný a podložený návrh opravy
především v případech, kdy je nutno rozhodnout, zda je ještě ekonomické vozovku opravovat či zda je
lepe uvazovat s rekonstrukcí. Posouzení únosnosti (zbytkové doby živoznosti) se rovněž vyžaduje pro
návrh souvislé opravy (tenké překrytí asfaltovými nebo betonovými vrstvami) a při výskytu

4.6.1 Vstupní údaje pro posouzení zbytkové doby životnosti
Při posouzení zbytkové doby životnosti vozovky se vychází z návrhové úrovně porušení návrhového
období, dopravního zatížení, klimatických poměrů a z měření zatěžovacími zkouškami na středech
desek nebo ze stanovení vlastností a tlouštěk vrstev vozovky a podloží.
4.6.1.1

Návrhová úroveň porušení

Návrhovou úroveň porušení stanovuje správce podle kapitoly 4.1.
4.6.1.2

Dopravní zatížení

Pro posouzení zbytkové doby životnosti stanoví správce:
•
•

dopravní zatížení pro posuzovaný jízdní pruh v počátečním roce užívání vozovky,
meziroční nárůst intenzity dopravy.

Při stanovení dopravního zatížení se v zásadě vychází z TP 77.
Základním údajem jsou výsledky sčítání dopravy, kde je určena průměrná denní intenzita těžkých
nákladních vozidel TNV0.
Hodnota počtu přejezdů TNV v počátečním roce užívání vozovky se stanoví jako:

TNV,z = TNVdz. 365,
kde

(4.1J

TNVrt je počet přejezdů TNV v počátečním roce užívání vozovky, vozidel/rok,
TNVdz je denní intenzita provozu TNV pro posuzovaný jízdní pruh v počátečním roce užívání
vozovky, vozidel/den.

4.6.1.3 Klimatické poměry
Klimatické poměry ovlivňují charakteristiky vrstev vozovky a podloží. Teplota výrazně ovlivňuje chování
betonových desek, promrznutí podloží způsobuje mrazové zdvihy a sníženou únosnost podloží při
jarním tání a změny vlhkosti ovlivňují modul pružnosti podloží.
Charakteristická hodnota indexu mrazu pro posouzení odolnosti vozovek z hlediska mrazu a tání se
získá z mapy nebo tabulky podle ČSN 73 6114 nebo tabulky 3 v TP 77 a návrhová hodnota se
stanovuje v závislosti na vystavení vozovky působení větrů, inverzním polohám a oboustranné
zástavbě podle TP 77.
4.6.1.4 Vodní režim podloží
Vodní režim se hodnotí podle TP 77 jako kapilární (velmi nepříznivý), pendulární (nepříznivý) a difúzni
(příznivý). S výhodou se použije stanovení vodního režimu podle čísla konzistence zeminy v podloží
stávající vozovky, jak je rovněž uvedeno v TP 77.
4.6.1.5 Charakteristiky podloží
Podloží se hodnotí namrzavostí, modulem pružnosti a součinitelem příčného přetvoření zeminv
(Poissonovo číslo).
1
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Pro stanovení charakteristik podloží se může přímo použít TP 77 s využitím průzkumu a laboratorních
zkoušek podle TP 76 pro zatřídění zeminy a stanovení únosnosti CBR.
Návrhový modul pružnosti podloží je rovněž možno stanovit z měření únosnosti zatěžovacími
zkouškami porušené vozovky v libovolném období. Sezónní kolísání modulu pružnosti se zahrnuje
dílčím součinitelem spolehlivosti modulu pružnosti podloží a návrhový modul pružnosti podloží se
stanoví ze vztahu:
Ed = Ek/yn

(4.7)

kde
Ed je návrhový modul pružnosti podloží, MPa,
Ek\e charakteristický modul pružnosti podloží získaný výpočtem z měření únosnosti vozovky
MPa,
/„je dílčí součinitel spolehlivosti pro jarní podmínky v závislosti na druhu vozovky
a podmínkách vlhkosti v podloží podle tabulky 11.

Tabulka 11 - Dílčí součinitel spolehlivosti yn návrhového modulu pružnosti podloží
Součinitel spolehlivosti yn^

Konstrukce vozovky

jarní tání

podzim

léto

Nenamrzavá zemina v podloží

1,0

1,0

1,0

Vybudovaná (s ochrannou vrstvou)

1,0

1,1

1,2

Historicky vzniklá (zesilovaná a rozšiřovaná)

1,0
1,3
1,6
1) Pokud množství srážek v posledním měsíci před měřením únosnosti je výrazně nižší
oproti dlouhodobému normálu, použijí se ina podzim hodnoty ^„pro léto, a naopak jsou-li
srážky v létě výrazně vyšší, použije se součinitel yn pro podzim.

4.6.2 Stanovení zbytkové doby životnosti vozovky výpočtem
Výsledky měření průhybové čáry pod zatížením pomocí rázového zařízení se vyhodnotí zpětným
výpočtem (inverzní analýzou) podle teorie vrstevnatého poloprostoru. Podmínkou korektního výpočtu
jsou známé tloušťky vrstev vozovky a respektování reálné skladby konstrukce vozovky.
Moduly pružnosti jednotlivých vrstev vozovky a podloží se stanovují iterací tak, aby rozdíl mezi
vypočtenou a naměřenou průhybovou čarou na jednotlivých pořadnicích průhybu nebyl větší než 2 %
měřeného průhybu.
Modul pružnosti podloží se přepočte na návrhovou hodnotu podle kapitoly 4.6.1.5 s využitím dílčího
součinitele spolehlivosti podle tabulky 11.
Tloušťky vrstev a výše uvedeným postupem stanovené návrhové hodnoty modulu pružnosti vrstev
vozovky a podloží se následně použijí jako model vozovky. Na základě tohoto modelu se postupem
podle TP 77 vypočítají mezní počty přejezdů TNViim. Z vypočteného TNVľimse stanoví zbytková doba
životnosti:

tz = log (0.01 m TNVUm/ TNVa + 1)/log (1+ 0.01 m)
kde

TNVnm
TNVa
m
tz

je
je
je
je

mezní počet TNV, vozidel,
počet přejezdů TNV v počátečním roce užívání vozovky, vozidel/rok,
meziroční nárůst intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (m > 0), %,
zbytková doba životnosti, roky.

TNVn a m stanoví správce podle 4.6.1.2.
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(4.3)

4.6.3 Stanovení zbytkové doby životnosti vozovky z vývoje poruch
□?kud ®pNr^ce Provádí Pravidelné periodické prohlídky vozovky a jejich hodnocení (např. podle příloh
Pi a P2), lze posouzením časového vývoje (trendu) konstrukčních poruch (trhliny, ulomené rohy
poškozena spáry, schodovité nerovnosti na spárách) odvodit zbytkovou dobu životnosti, resp’
orientační dobu do dosažení výstražných nebo mezních hodnot podle tabulky P2-2 v příloze p'2 nebo
dosažení klasifikačního stupně 5 podle tabulky 4.

5. Návrh údržby a opravy
5.1 Postup navrhování údržby a oprav
Vozovky s cementobetonovým krytem se (na rozdíl od vozovek s krytem asfaltovým) vyznačují tím že
kromě běžné údržby (ošetřování spár - těsnění, impregnace, vysprávky drobných poruch) nejsou po
radu let další opatřeni potřebná. Po uplynutí tohoto období je nutno počítat i s takovými zása hy které
jsou finančně nákladnější a vyžadují omezení dopravy (obnova protišmykových vlastností a rovnosti
zvedám a výměna jednotlivých desek, později opravy ve větším rozsahu a následně rekonstrukce’
týkající se krytu nebo i podkladních vrstev vozovky).
Volba správného „načasování“ příslušné stavební operace je jedním ze základních prvků při návrhu
údržby, oprav (a rekonstrukcí) vozovek. Jak se vlivem dopravního zatížení zhoršuje stav vozovky
měm se i nejvhodnější způsob opravy, což je ilustrováno na obrázku 4. Z uvedeného obrázku vyplývá’
ze existuje vztah mezi dobou provedení a druhem potřebné stavební operace. Prvním zásahem
nutným na porušené vozovce je oprava, což je mnohem více ekonomické řešení, než když je vozovka
ponechána dalšímu zhoršování stavu a oprava je odložena. Následné vyšší porušení vozovky vyžaduie
mnohem nákladnější zesílení nebo rekonstrukci.

Údržba

Tenké bet. překrytí/zesílení
Zesílení asf. vrstvami
Zesílení bet. vrstvami

Stav konstrukce
vozovky /doba
životnosti

Rekonstrukce

Kritické podmínky

Stáří vozovky nebo dopravní zatížení

Obrázek 4 - Vztah mezi stavem konstrukce vozovky a způsobem rehabilitace
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Na základě zjištěných hodnot charakteristik provozní způsobilosti (podle tabulky 3), nebo hodnocení
technického stavu vozovky a rozsahu poruch (podle přílohy P2 a tabulky 4) se vozovka rozdělí do
homogenních sekcí, zatřídí se do klasifikačních stupňů a rozhodne se o údržbě a opravách. Pří návrhu
údržby nebo opravy je třeba:
•
•
•
•
•

identifikovat omezující faktory,
podle potřeby provést podrobný diagnostický průzkum,
provést vyhodnocení všech potřebných údajů a posoudit možné příčiny poruch,
provést předběžný návrh variantních způsobů řešení a jejich ekonomické a jiné posouzení,
vybrat preferovanou variantu a zpracovat podrobný návrh.

Přehled potřebných vstupních dat pro různé způsoby oprav je uveden v tabulce 12.
Faktory omezující výběr možných variantmají být definovány již v počátečních fázích návrhu údržby a
oprav. Příkladem takovýchto omezení mohou být např.:
•
•
•
•
•
•

omezené finanční zdroje,
problémy s řízením dopravy (možnost uzavírek)
omezený výběr stavebních a správkových hmot, materiálů a mechanismů,
podjezdné výšky a jiná geometrická omezení,
zkušenosti a výkonnost zhotovitele,
preference správce.

Za vhodné varianty údržby a oprav je možno považovat takové, které směřují k odstranění vlastní
příčiny poruchy, předcházejí jejímu možnému budoucímu výskytu a současně respektují definované
omezující faktory. Možné varianty údržby a oprav pro základní druhy poruch jsou uvedeny v tabulce 13,
která rovněž obsahuje ty parametry stavu, které jsou příslušnými poruchami nejvíce ovlivněny.
Základní kategorizace údržby a oprav je uvedena v tabulce 14.
Tabulka 12 - Hlavní data pro zhodnocení proveditelnosti a návrh oprav

Konstrukce vozovky
Dopravní zatížení
Poruchy

Oprava

Oprava

Obnova

na plnou

v částečné

povrchu,

tloušťku

tloušťce

zesílení

O
O
O

O

O
O
o
o
o

O

Drsnost
Nehodovost
Stáří

o

Vlastnosti materiálů

O
o

Podloží
Klimatická data
Podjezdné výšky
Geometrie

o
o

Nedestruktivní zkoušky
Destruktivní zkoušky

o
o

Nerovnosti

0
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Inženýrské sítě
Data z výstavby
Možnosti řízení dopravy
Odvodnění
Legenda:

O

- doporučeno,

O

o

Stabilizace

Instalace

Těsnění

Obnova

Nátěry,

desek

drénu

spár

přenosu

zákryty

pod hranou

O
O
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

Podélný profil
Předchozí údržba

Broušení

- požadováno
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O
o
o

O
O
O

o
o
o
o

o
o
o

zatížení

O
O
o

O
O
O

O
O
O
o

o

o

o

o
o

o
o

o

o
o
o
O

|

o
o
o
o
o

o
o
o

o

o
o

Tabulka 13 - Varianty údržby a oprav
Porucha

Parametr

Způsob opravy

Metody prevénce

stavu
Poruchy povrchu krytu (mapové trhlinky,

POP

Tenkovrstvé plošné vysprávky

koroze povrchu, plošný rozpad povrchul

Překrytí asfaltovými nebo

Nátěry a zákryty

Ohlazení povrchu, nevyhovující protišmykové

DRS

betonovými vrstvami

Mechanické zdrsňování

vlastnosti

Překrytí tenkými asfaltovými

Drážkování

nebo betonovými vrstvami

Nátěry a zákryty
Poruchy na spárách nebo trhlinách (odrolení,

SPR

Opravy v tenkých vrstvách

oprýskání, výtluky, rozpad betonu)

Těsnění spar a trhlin

Opravy na plnou tloušťku desky

Trhliny

TRH,

Opravy na plnou tlouštku desky

ROH

Výměna desek nebo jejich částí

Stabilizace desek
Obnova spolupůsobení
Těsněni trhlin
Zesílení / rekonstrukce

Pumpování desek (ztráta podporování)

')

Stabilizace desek

Těsnění spar

Opravy na plnou tlouštku desky

Obnova spolupůsobení
Odvodnění podélné hrany
Kotvená OB krajnice

Vert. posun desek (schody)

NER

Broušení nerovností

Stabilizace a zvedání desek
Obnova spolupůsobení
Těsnění spar
Odvodnění podélné hrany
Kotvená OB krajnice

Deformace nivelety (rozlomená deska, pokles

NER.TRH

nebo zdvih desek, vystřelení desky)

Stabilizace a zvedání desek
Výměna desek

') ziisti se zkouškami-viz čl. 4.4

'

Zesílení / rekonstrukce
Kotvená OB krainice
■—-------------------------------------'-----------------------------------

Tabulka 14 - Základní způsoby údržby a oprav
Druh opravy
Opravy / údržba povrchu

Způsob opravy

Pozn.

nátěry a zákryty

N, EKZ, EKZS

mechanické zdrsňování

frézování, pemrlování

‘

'

drážkování
tenkovrstvé plošné vysprávky
Opravy na spárách a trhlinách

zálivky a těsnění
opravy v tenkých vrstvách
opravy na plnou tloušťku desky

Opravy konstrukčních poruch

broušeni nerovností
výměna desek nebo jejich částí
stabilizace a zvedání desek
obnova spolupůsobení

sponováni trhlin, spárové spojky (např. tvo Frevssinet)

Překrývání / zesilování

asfaltovými vrstvami

(tenké vrstvy)

betonovými vrstvami

CB

Rekonstrukce

TP 91

Zesílením, krytu, úplná

AKM, AKT, AKD, AB

pra návrh údržby opravy slouží kapitola 7. Běžná údržba a lokální oprava se může také navrhovat
JP -6Í Zás?dy Jedno«'vých technologií jsou v Technologických postupech, v souboru ČSN
73 6121 az 31 a v Technických podmínkách (viz kapitolu 9).

5.2 Návrh rekonstrukce vozovky
Problematika rekonstrukci vozovek s cementobetonovým krytem je podrobné řešena v TP 91
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6. Ekonomické posouzení a rozhodnutí o údržbě a opravě
6.1.1 Výběr technologie údržby a oprav
Při návrhu údržby nebo opravy každého jednotlivého úseku pozemní komunikace se bere v úvahu
ekonomické posouzení navržené technologie. Vybere se ta technologická varianta údržby nebo
opravy, který má při uvážení její životnosti nejnižší průměrnou cenu nebo náklady na provedení. Do
celkových nákladů je nutné zahrnout i náklady na řízení nebo odklon silničního provozu v době
provádění údržby nebo oprav a je vhodné zahrnout i ztráty v silničním provozu v době provádění
údržby nebo oprav (ztráty uživatelů, nehodovost).
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 vývoj - viz kapitola 5.1).

•

z technologií souvislé údržby a oprav se vybírá ta, která má minimální cenu:
prumCENA = CENA/ŽIVOT

kde prumCENA
CENA

je
je

ŽIVOT

je

(6.1)

průměrná cena nebo náklady, Kč/rok
celková cena nebo náklady na provedení údržby nebo opravy včetně nákladů
za opatření pro regulaci dopravy, Kč,
předpokládaná doba životnosti údržby nebo opravy při daném dopravním
zatížení, roky.

Orientační doby životnosti jednotlivých technologií údržby a oprav jsou uvedeny v kapitole 7. Pro
podrobnější posouzení si každý majetkový správce může připravit vlastní údaje životností odpovídající
místním klimatickým poměrům, úrovni a cenám prací jednotlivých místních zhotovitelů.
O výběru technologie mohou rozhodovat i jiná kritéria:
•
•
•
•

důležitost pozemní komunikace, při vyšší důležitosti se dává přednost technologiím poskytujícím
vyšší plnění provozní způsobilosti, větší trvanlivost a dobu životnosti,
estetické, ekologické a jiné přínosy,
technologická, místní a jiná omezení,
priority správce.

Podrobněji propracovaná metodika ekonomického hodnocení je obsažena v TP 91 a lze ji přiměřeně
použít i pro posuzování variant údržby a oprav.

6.1.2 Optimalizace využití finančních prostředků na údržbu a opravy
Při navrhování údržby a oprav dané sítě pozemních komunikací přistupují hlediska upřednostnění
údržby nebo opravy některých úseků před druhými. Tento proces optimalizace musí být rovněž
založen na ekonomických principech. Nejprve se vybraná údržba nebo oprava provede na těch
úsecích, kde dochází k největším celkovým ztrátám v silničním provozu (zvýšené náklady uživatelů při
snížené provozní způsobilosti, ztráty nehodovostí, zvýšené spotřeby času a pohonných hmot,
opotřebení vozidel a negativní vlivy na uživatele a okolí pozemní komunikace). Podle objemu
finančních prostředků se tak navrhuje postupné údržba a oprava na důležitějších úsecích vozovek až
na některé méně důležité prostředky nezůstanou.
Jako kritéria optimalizace je možno použít podíl:
prumCENA/PŘÍNOS
kde

(6.2)

prumCENA

je

průměrná cena nebo náklady podle vzorce (6.1), Kč/rok

PŘÍNOS

je

součet ztrát v silniční dopravě při snížené provozní způsobilosti a při
provádění údržby nebo opravy. Ztráty v dopravě jsou ovlivněny celou řadou
vlivů, které zatím nebyly sledovány a vyčísleny (na prvním místě ovšem je
bezpečnost silničního provozu). Proto lze PŘÍNOS definovat intenzitou
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přejezdů vozidel po daném úseku komunikace a tím je dosaženo relativního
porovnání přínosu platného stejně pro všechny komunikace v dané síti.
Další nevyčíslovaná kritéria optimalizace mohou být:
•

bezpečnost silničního provozu, zejména nehodové úseky,

•

politický, správní, kulturní a jiný význam.

7. Technologie údržby a oprav vozovek
Při návrhu jednotlivých prací údržby a opravy je třeba respektovat
Vzorové listy vozovek, soubor
CSN 73 6121 až 31 Stavba vozovek, ČSN 73 6160, TP 77 a 78.
Při provádění prací je třeba respektovat soubor ČSN 73 6121 až 31 Stavba vozovek TP pro provádění
prací a TKP pro jednotlivé technologické soubory prací.

7.1 Opravy / údržba povrchu
7.1.1 Nátěry a zákryty
ľrhii1 P°MUd 36 vyskytuují Poachy, které zasahují jen povrch vozovky (koroze povrchu, mapové
kiľv0haZer" po,vrchu' nížená drsnost), je možno navrhnout emulzní kalový zákryt nebo
mikrokoberec za studená podle ČSN 73 6130, TKP 27 a TKP 28, případně některou z nátěrových
technologu podle ČSN 73 6129. Použitím těchto technologií lze dosáhnout zlepšení provozní
způsobilosti vozovky a stabilizaci jejího technického stavu. Uvedené úpravy lze použít, pokud ie
vozovka v dobrem stavu, nedochází k pohybům desek a na vozovce se nevyskytují podélné’nerovnosti
merene 4-metrovou lati a příčné nerovnosti měřené 2-metrovou latí podle ČSN 73 6175 nebo iinou
vhodnou metodou větší než 8 mm. Je třeba počítat s překopírováním spár do krycí vrstvy Životnost
těchto uprav lze očekávat v rozmezí 1,5 až 3 roky.

7.1.2 Mechanické zdrsňování
7.12.1 Pro obnovení protišmykových vlastností vozovky a pro odstranění narušené povrchové vrstvy
b, .et°nu f r^0Z|10 P°uzlt frézování, pemrlování, nebo kombinaci obou způsobů. Vzhledem k náročnosti
těchto technologii a pomalému pracovnímu postupu jsou uvedené způsoby přijatelné pouze v
omezenem rozsahu. Trvanlivost textury se pohybuje v rozmezí 1 roku až do 5 let.
7'12 w 0trys.ká^ání P''skem uneb0 Jiným brusivém se používá k abrazivnímu zdrsnění (zlepšení
mikrodrsnosti). Pevnost povrchu se nezmění. Otryskávání tlakovou vodou (s tlakem vodního oaorsku
10 až 75 MPa) je vhodné především pro odstraňování povrchových nečistot a tam kde ou S
nároky na nízkou prašnost.

J

ueMy

7.1.3 Drážkování
Řezáním drážek lze při nedostatečném odvodu povrchové vody snížit nebezpečí aquaplaninqu a
obnovit protišmykové vlastnosti vozovky. U příčných drážek se doporučuje osová vzdálenost 25 až 50
mm, šířka 3 - 6 mm a hloubka mm. 3 mm. Podélné drážky se navrhují v osové vzdálenosti 25 mm
šířka 2,5 mm, hloubka 4 - 5 mm. Drážky mají mít ostré a nepoškozené hrany. Životnost drážkování se
uvadl v rozmezí 3 az 20 let, přičemž se obrus drážek nejvíce projevuje v jízdních stopách vozidel.

7.1.4 Tenkovrstvé plošné vysprávky
Tento zP^sob °Pray. se Používá v případech, je-li poruchami zasažen jen povrch vozovky v
plošné omezenem rozsahu (jamky, výtluky, mapové trhlinky, koroze až plošný rozpad povrchu).
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7.1.4.2 Jako první krok při opravě je nutno vymezit hranice vysprávky až na oblast zdravého betonu,
což lze provést aplikací sonické metody - poklepem ocelovou tyčí nebo kladivem, kdy jasný zvuk
indikuje zdravý beton. Hranice vysprávky by měly být umístěny 75 až 100 mm za oblastí narušeného
betonu. Oblast poruchy se ohraničí řezem do hloubky, do níž je beton narušen (min. 20 mm). Pokud je
beton narušen do hloubky větší než 1/3 tloušťky desky, tento způsob opravy nemá být použit. Porušený
beton a nečistoty se odstraní takovým způsobem, aby nebyl narušen zdravý beton (vysokotlakovou
vodou, odfrézováním, otryskáním pískem, obroušením nebo lehkým ručním pneumatickým nářadím).
Závěrečné očištění se provede stlačeným vzduchem zbaveným olejových částic.
7.1.4.3 Kvalita očištění povrchu opravovaného místa se posuzuje na základě pevnosti v tahu
povrchové vrstvy stanovené podle ČSN 73 1318 a ČSN 73 6242 a je vyhovující, pokud průměrná
hodnota zjištěná při všech zkouškách je rovná nebo větší než 1,5 MPa; současně maximálně 20%
všech naměřených hodnot je menších než 1,5 MPa a žádná z naměřených hodnot není menší než
1,2 MPa.
7-1-4.4 Jako správkové hmoty se použijí plastmalty, plastbetony, beton, beton ze speciálních cementů,
mikrobeton s rozptýlenou výztuží nebo prefabrikované správkové malty. Vlastnosti a chování
správkové hmoty se musí podřizovat chování opravované desky. Způsob přípravy povrchu se řídí
požadavky výrobce správkové hmoty. Podle druhu použité správkové hmoty se povrch buď navlhčí
nebo vysuší a opatří penetračním postřikem či nátěrem v souladu s požadavky výrobce správkové
hmoty. Na takto upravený povrch se nanese a rozprostře správková hmota. Podle druhu správkové
hmoty se povrch ošetří ochranným postřikem, případně se opatří impregnací. Nesmí dojít ke zhoršení
povrchových vlastností oproti přilehlým částem krytu. Očekávaná typická životnost takto provedené
opravy je 3 až 8 let a je ovlivněna především kvalitou stávajícího betonu, kvalitou správkové hmoty a
způsobem provedení opravy (dokonalostí spojení mezi betonem a správkovou hmotou).
7.1.4.5 Kvalita spojení vysprávky s betonem se posuzuje na základě zkoušky přilnavosti vrstvy
k podkladu stanovené podle ČSN 73 1318 a ČSN 73 6242 a je vyhovující, pokud průměrná hodnota
zjištěná při všech zkouškách je rovná nebo větší než 0,7 MPa; současně maximálně 20% všech
naměřených hodnot je menších než 0,7 MPa a žádná z naměřených hodnot není menší než 0,56 MPa.

7.2 Opravy na spárách a trhlinách
7.2.1 Zálivky a těsnění
7.2.1.1 Spáry, které je nutno znovu utěsnit, se musí zbavit zbytků starého těsnění a nečistot
(mechanicky, teplovzdušným agregátem, tlakovou vodou). Poškozené hrany je třeba opravit. Pokud je
to nutné, rozšíří se spára na šířku 8 až 12 mm a hloubku 35 mm. Neprodleně po rozšíření spáry je
třeba:
a) tlakovou vodou vypláchnout řezný kal,
b) po vysušení spáry zbavit jímku otryskáním pískem všech případných zbylých nečistot,
c) tlakovým vzduchem odstranit nečistoty ze spáry.
Při použití pružné těsnící vložky nejsou operace ad b) a c) nutné.
Spára se utěsní např. osazením vymezovací vložky z mikroporézní pryže o profilu korespondujícím s
modulem spáry a vyplněním zálivkou nebo tmelem (výrobce těsnících hmot většinou specifikují rozsah
teplot pro správnou aplikaci). Přelití spáry se nepřipouští. Pokud to předepisuje výrobce, opatří se
vyčištěná a suchá spára před vložením podkladní vymezovací vložky a před vyplněním drážky
penetračním nebo adhezním nátěrem. Další možnou variantou je použití pružné těsnící vložky
otevřeného nebo komůrkového průřezu.
7.2.1.2 Životnost těsnění závisí především na kvalitě použitých hmot a materiálů (trvanlivost,
protažitelnost) a konstrukci rozširovací jímky. Doba životnosti zálivky za horka se udává v rozmezí 3 až
5 let. Těsnění z vysoce kvalitních hmot (např. na bázi elastomerů nebo silikonů) může vykázat
životnost 8 až 10 let, pokud je správně navrženo a provedeno. Levné zálivky používané pro provizorní
utěsnění trhlin mohou mít životnost i nižší než 1 rok.

27

7.2.1.3 Trhliny se opravují v závislosti na jejich typu, závažnosti a stavu porušení. Doporučené
způsoby oprav jsou uvedeny v tabulce 15.
K

Tabulka 15 - Způsob opravy trhlin
Druh trhliny

Typ trhliny

Šířka

Schodovitá

Šířka

olámání

nerovnost

trhliny

trhliny

na trhlině

v mm

v mm
Není

v mm
0

vlasová

Nízká

Není

0

vlasová

Střední

<75

<6

<12

oprava v tenké vrstvě, rozšířit

Střední

>75

0

<12

oprava v tenké vrstvě, rozšířit
a utěsnit

Vysoká

>75

>6

> 12

není

0

vlasová

Závažnost

Smršťovací
Příčná a

Náhodná

šikmá

rozšířit a utěsnit
a utěsnit, obnova sooluDŮsobení

Smršťovací
Podélná

Způsob opravy

Náhodná

oprava na plnou tloušťku

-

Nízká

není

0

vlasová

sponování1)

Nízká

<75

0

vlasová

sponování1)

Střední

<150

<12

<12

oprava v tenké vrstvě, rozšířit
a utěsnit

Střední

>150

0

<12

oprava v tenké vrstvě, rozšířit

Vysoká

>150

>12

>12

a utěsnit
výměna desky nebo oprava na plnou
tloušťku
’) způsobem podle obr. 9

‘

------------- ---------------------------- --

7.2J.4 Pasivní trhliny (trhliny neprobíhající celou tloušťkou desky), pokud jsou krátké a mělké se
mohou vyspravit mjektáží pryskyřičnými správkovými hmotami. Vyžaduje-li stav trhliny důkladrlěiší
opravu (např. trhlina probíhající napříč desky), vyčistí se trhlina stlačeným vzduchem a zaliie se
správkovou hmotou přičemž v žádném případě není přípustné přelití. Jinou možností je rozšíření
trhliny na 20 az 25 mm do hloubky cca 50 mm a vyplnění správkovou hmotou (např na bázi
syntetických pryskyřic).
v p •
7.2.1.5 Aktivní trhliny (probíhající celou tloušťkou desky a vykazující dilatační pohyby obdobně jako
O^T^Tl^zS'H na ŠlřkU 10 aŽ 15 mm d° hloubky cca 35 mm' Trhlina se utěsní obdobně jako spára

^ern^tlvní zPusob opravy je profrézování trhliny (vytvoření jímky) v šířce 50 - 150 mm a
hloubce 30 - 60 mm, vyplnění jímky správkovým materiálem na bázi asfaltových modifikovaných hmot
a zaválcovam kameniva 3 mm. Tento způsob opravy je vhodné v případě potřeby kombinovat se
sponovamm trhliny.
/
u.uuveu aC

7.2.2 Opravy v tenkých vrstvách
I'2 2u / T,at°
se uplatňuje především při opravách poruch menšího rozsahu na spárách
desek (odroleni, oprýskám, resp. rozpad betonu). Je nutno zvážit možnost a potřebu úpravy výškových
poměru na spare (obnova rovnosti zbroušením, resp. zvednutím a podinjektováním desek).
7.2.2.2 Pro tento způsob opravy platí všechna ustanovení čl. 7.1.4. Kromě toho je nutno iiž ořed
nanesemm správkové hmoty zabezpečit vytvoření spáry na celou tloušťku opravy (osazením
stlačitelné vložky, která se po opravě vyjme). Rozměry vložky by měly na šířku přesahovat o 75 mm
prostor vysprávky, hloubka usazení vložky by měla být o 25 mm větší než spodní líc wsprávkv usnadní se proříznutím spáry v místě vysprávky. Příklad provedení opravy je na obr 4 Po orovedení
opravy se provede utěsnění spáry (čl. 7.2.1).
ro proveaem
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stlačitelná vložka
k zabezpečeni
funkce spáry

správková hmota

min. 150 mm
(100 mm pro pryskyřičnou
maltu)

\Q

Po opravě

Před opravou

odstranit na
neporušený beton

ohraničení oblasti vysprávky

Obrázek 5 - Oprava spáry v tenké vrstvě

7.2.3 Opravy na plnou tloušťku desky
Pokud jsou poruchy na hranách desky více rozvinuty (rozpad betonu na spáře), je třeba provést opravu
na plnou tloušťku desky. Postup opravy je uveden v čl. 7.3.2.

7.3 Opravy konstrukčních poruch
7.3.1 Broušení (frézování) nerovností
7.3.1.1 Broušení nerovností je stavební operace, která obnovuje nebo zlepšuje rovnost vozovky
(odstraněním místních nerovností) a zvyšuje dobu životnosti tím, že redukuje dynamická zatížení
působící na hrany desek v důsledku přejezdu hlavně těžkých vozidel přes nerovnosti na příčných
spárách. Broušení je často kombinováno s ostatními druhy oprav, především se stabilizací desek
injektáží, zvedáním desek, opravami trhlin a opravami na plnou a částečnou tloušťku.
7.3.1.2 Potřeba obnovy rovnosti vozovky je dáno příslušným kritériem - klasifikačním stupněm 4 a 5
podle tabulky 4 nebo výstražnou hodnotou parametru NERS podle přílohy P2. Šířka broušení je dána
požadavkem předepsané rovnosti pod čtyřmetrovou latí podle ČSN 73 6123.
7.3.1.3 Životnost tohoto druhu opravy závisí na mnoha faktorech, jako je:
•
•
•
•
•
•
•

dopravní zatížení,
konstrukce vozovky (tloušťka krytu, vzdálenost spár, typ podkladu, druh zemin v podloží, způsob
odvodnění vozovky, typ krajnice),
efektivnost těsnění spár,
klimatické vlivy,
stav vozovky v době opravy,
další další druhy oprav provedené současně,
účinnost systému přenosu zatížení na spárách a podporování hran desek.

Pokud jsou současně realizována i další preventivní opatření (stabilizace desek, těsnění spár, úprava
odvodnění), může být životnost vozovky prodloužena o 8 a více roků.
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7.3.2 Výměna desek nebo jejich částí
ľ^Sky 3 částl desek se vymění, jsou-li značné poškozeny trhlinami vysoké závažnosti (viz
níiiíhn5 3 ne,rovnost'ľl (roziomená deska, střechovitý zdvih desek, vystřelení desky, závažný případ
nhnn^h rozPadu P°Yrchu deskV) nebo pň výskytu rozpadu betonu na spárách. Tento způsob opravy
obnovuje provozní způsobilost a prodlužuje dobu životnosti vozovky.

VýTěnU des®kneb0 jej'ch Částí se doporučuje provádět v dobé, kdy lze očekávat co nejmenší
rozestupováni spar. Obnovované desky je nutno zhotovit ve stejných tloušťkách jako desky sousedící
Hrany Qhnovenych desek nebo jejich částí mají být rovnoběžné se spárami stávající vozovky Desky a
části desek se zásadně obnovují betonem (OSN 73 6123). Minimální rozměr obnovené Části des^v
téžk?Hnem Smf |U íľá byt 2 m' V 0Pačném PříPadé hrozí destrukce obnovené části desky účinkem
neb0 íás,í desek v dé,ce vé,5i než 6 m )e vh0^

7.3.2.3 Jako provizorní opatření k dočasnému zlepšení stavu vozovky lze použít i asfaltových směsí v
tom připadá je však nutno provést opatření zabraňující pohybům desek teploSrÄSi a
*SmtSI’ např- P°ložením betonu neb0 stabilizace ve vrstvě rovné polovině
tlouštky desky. Horní část nahrazované desky se potom překryje asfaltovou směsí.
ttoSfkv

Wriil ľbn°Ven,é táStÍ desek se od 2bývajících částí oddělí jedním řezem na celou tloušťku desky
Vznikla styčná plocha se opatři separačním nátěrem nebo se jiným způsobem zabezpečí soárv se
SiSHp^mi deSíami HUfZbylkľ ?eSÜy 36 nesmí snížit jejf Pevn°st ani uvolnit hmota betonu. Odříznutou
část desky je nutno odstranit tak, aby nebyl poškozen beton sousedních desek, nezměnila se poloha a
směr spon a kotev a nedošlo k poškození podkladu. Odstranění desky nebo jejich částí se^ejlépe
provede vhodným zvedacím zařízením. V průběhu prací je nutno zajistit odvod vody (efekt bazénu).
7.3.2 5 Podklad pod obnovovanou deskou musí být v odpovídajícím stavu, musí být dostatečně
pevný, únosný a rovný. Vrshy, které jsou zřejmou přičinou píäkození, muľl být ^stranénv a
ahrazeny. Stávající spony a kotvy, které již nejsou funkční, je nutno nahradit.
I;3'2'6 P.okud cehyio dříve provedeno vyztužení spár, opatří se podélné spáry kotvami a příčné spárv
uznymi trny, Pr|paně se položí armovací sítě a fixují se v polovině tloušťky desek Následná betonáž
.éesnTnľspearPp°o*e Ä ľ 6123' POlOŽený be,°n 56 °Pa,řl 0Chra"n*m pos,*e"'' dvéřím se proS

7.3.3 Stabilizace a zvedání desek
-kh’S? desek (7Píě"ím dutin p°d deskou) a zvedáním desek do původní polohy se
odstraňuji vertikální posuny (schody) u spár a trhlin. Zvedání desek se doporučuje provádět í jarním a
podzimmm období, kdy jsou spáry poměrně rozevřené. Stabilizace a zvedání desek by se nemělo

££& napětí Är P°d +5 C "eb0 Pň teP'°,áCh "ad 25 ”C 12

desky (čímž se odltraní spolúpúsobenľseMullSSirt'd^amľ-n^líid^
celou tloušt^cu otvory o průměru 40 až 60 mm a z otvorů se odstraní všechny zbytky Vzdálenost otvorů
od příčné spáry č, trhliny 0,3 - 0,45 m, od podélné spáry a volné hrany 0,8 - 1 m VrS m rSstí
šachovnicové ve vzdálenostech max. 1,8 m.
'
y
'emisii
7.3
3.3 Při stabilizaci desek se připravená injektážní směs postupně vtlačme vývrty mezi betonovou
desku a stmelený podklad. Tlak by měl být zvolen tak, aby se zabránilo neúměrném^ zdvihnut desky
Práce má byt prováděná proti podélnému sklonu vozovky. Při zahájení injektáže zůstávají sousední
otvory otevřené aby se mjektázn, směs lépe rozdělila. Ostatní otvory se uzavřou. Injektáž pokračuji
tak dlouho, dokud ze sousedních otevřených vývrtů nebo spar nevystupuje injektážní směs Po
ukončeni se vrtané otvory uzavrou, obvykle rychle tvrdnoucí cementovou nebo pryskyřičnou maltou
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Během tuhnutí a tvrdnutí směsi je třeba zabránit otřesům vznikajícím např. lámáním betonu nebo
vrtáním v bezprostřední blízkosti. Zprovozňování stabilizovaných desek se řídí dostatečným vytvrzením
injektážní směsi. Po stabilizaci se musí na ploše, kde byla prováděna, obnovit těsnění spar.
7.3.3.4 Zvedání desek se provádí těmito způsoby:
•

•

•

pomocí zvedacích rámů. Deska se táhly zavěsí na nosníky, které jsou spolu s deskou zvedány
hydraulickými lisy do požadované polohy. Vyvrtanými otvory v desce se pod tlakem vhání injektážní
směs, až se dutiny pod deskou vyplní a deska se v konečné poloze stabilizuje.
deska se odtrhne od podkladu tlakem vzduchu vháněným do předem vyvrtaných otvorů. Po
odtržení desky od podkladu se deska nechá sednou zpět a zvedání do potřebné polohy se provede
tlakem injektážní malty. Výhoda: tlak, kterým se vhání injektážní směs, je mnohem menší než tlak
vzduchu potřebný k odtržení desky od podkladu, což umožňuje přesné zvednutí desky a skýtá
větší záruku rovnoměrného podinjektování desky.
hydraulicky - tlakem injektážní malty. Pro zvedání desek tímto způsobem platí odstavec 7.3.3.4.
Injektážní tlak by neměl překročit 0,6 MPa.

Dutiny pod deskou musí být zaplněny v celé ploše.
7.3.3.5 Z ekonomických důvodů není vhodné zvedat pouze jednotlivé desky či malé skupiny desek.
Výhodnější je vyrovnat ucelený pruh tak, aby opravovaný úsek nabyl původní rovnosti v celém
rozsahu. V opačném případě mohou být vynechané desky zdrojem dalších vad.
7.3.3.6 Životnost tohoto způsobu opravy je nejvíce ovlivněna dopravním zatížením, kvalitou vyplnění
dutin pod deskou, kvalitou výplňového materiálu, kvalitou podkladních vrstev, ochranou před
působením pronikající vody a přenosem zatížení na spárách. Pro těžké dopravní zatížení je typická
očekávaná životnost 4 až 8 let.

7.3.4 Obnova spolupůsobení
U příčných trhlin je nebezpečí poklesu částí desky (tvoří se schody). Pokud vznikla trhlina ve
vzdálenosti více než 1 m od příčné spáry, může být účelné (případně se současnou stabilizací desek),
umístit dodatečně kluzné trny v jízdních stopách vozidel pro zlepšení přenosu smykových sil (obr. 6). U
dvojpruhových vozovek na vnějším pruhu měly být umístěny nejméně 4 trny v každé jízdní stopě, na
vnitřním pruhu nejméně 3 trny.

kluzné tmy

2251 300 ! 300

I

300 I 225

300

jízdní pruh

Obrázek 6 - Umístění kluzných trnů

7.3.4.1 Pro umístění kluzných trnů se paralelné k ose vozovky zhotoví cca 40 mm široké a 800 mm
dlouhé zářezy do hloubky poloviny tloušťky desky. Zářezy se vyčistí a vysuší. K vyplnění zářezů se
použije pryskyřičná malta, přičemž je nutno stěny zářezů natřít adhezivem.
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7.3.4.2 Dno zářezu se nejprve vyrovná pryskyřičnou maltou rovnoběžně s povrchem vozovky. Musí se
omu' abV hmota zatekla do trhliny. Po dostatečném vytvrzení se vloží kluzný trn potažený
plastem (průměr 25 mm a délka 500 mm podle ČSN 73 6123) a opatřený na koncích krytkou'a zářez
se po povrch vozovky vyplní pryskyřičnou maltou (obr. 7). V oblasti trhliny se spolu s kluzným trnem
osadí pružná vložka. Trhlina se utěsní podle 7.2.1.3.
y

cca 30
ŘEZ A-A
objímka

poddajná vložka

kluzný trn s plastovým obalem

beton CB krytu

vyrovnat pryskyřičnou maltou

pryskyřičná malta

Obrázek 7 - Osazení kluzného trnu

L3c4'3- Zlepšit spolupůsobeni u podélných spar a trhlin a zamezit rozestupování podélných spar a
E
iP?U Ju ľ°Zrľ d0d,atečným osazením kotev. Kotvy se osazují po celé délce spar nebo trhlin
ífi mmČL1H5|!ľ Síľ0 ke S?íre neb0 trhlině- K tomu se P°užije betonářská hřebínková ocel průměru
čLľľV
yľ mm'.PÍčemz se její konce ve vzdálenosti cca 50 mm pravoúhle ohnou. Střední
cast kotvy musí mít nejmeně v délce 200 mm povlak z plastické hmoty.

cca 700

zálivka

kotva

■i ■' •,

vyplnit spáru (trhlinu!

poloměr ohybu 36
cca 500
beton CB krytu

E-Z

• • • -• I

pryskyřičná malta

Obrázek 8 - Osazení kotvy
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7.3.4.4 Kotvy se osazují do zářezů širokých cca 30 mm, dlouhých 700 mm a hlubokých cca 100 mm
(u betonových desek tloušťky 24 cm). U betonových desek jiných tlouštěk se postupuje obdobně.
Pomocí šablony se na koncích zářezů provedou vrty průměru 30 mm, cca 160 mm hluboké'(obr. 8).
Po vyčištění a vysušení zářezů se osadí kotvy a zářez, jehož stěny jsou natřeny adhezivem, se
důkladně vyplní cementovou nebo pryskyřičnou maltou (max. zrno plniva 2 mm). Spáry a trhliny se
utěsní podle 7.2.1.
7.3.4.5 Alternativní způsob je ukládání kotev do šikmo vrtaných otvorů o průměru min. 16 mm (obr. 9).
Kotvy se umísťují ve vzdálenostech 600 mm podél trhliny a to tak, že se otvory pro osazení kotev vrtají
střídavě po obou stranách trhliny.

pryskyňce

kotva 0 12 mm

podélná trhlina

Obrázek 9 - Šikmá kotva

7.3.4.6 Ve speciálních a odůvodněných případech je možno pro zlepšení spolupůsobení použít
speciální spárové spojky (např. typ Freyssinet). Vzhledem k tomu, že pro aplikaci této technologie je
nutná speciální strojní souprava, je ekonomické využití podmíněno opravou relativně dlouhého,
souvislého úseku.

7.4 Překrývání / zesilování
7.4.1 Překrývání / zesilování asfaltovými vrstvami
7.4.1.1 Při větším rozsahu poruch zasahujících povrch vozovky (mapové trhlinky, koroze až plošný
rozpad povrchu) nebo nevyhovujících povrchových vlastnostech (ohlazení povrchu, snížená drsnost) je
možno navrhnout mikrokobercové úpravy za studená (ČSN 73 6130), asfaltové mastixové koberce,
asfaltové drenážní koberce, tenké asfaltové koberce nebo asfaltové betony podle ČSN 73 6121
v tloušťkách od 15 do 30 mm. Podélné a příčné spáry se na nově položeném koberci přiznávají nebo
nepřiznávají. V případě nepřiznání spár je třeba buď vhodným řešením zamezit jejich prokopírování do
nově položeného koberce (např. využitím kompenzačních vrstev - viz TP 91), nebo počítat s větší
potřebou údržby. V případě přiznání spár je nutno zajistit jejich zalití vhodnou zálivkou a v průběhu
životnosti spáry udržovat.
7.4.1.2 Uvedené úpravy obnovují povrchové vlastnosti vozovky (nerovnosti, drsnost) a stabilizují její
technický stav v případě výskytu poruch povrchu (koroze až plošný rozpad). Ke zvýšení únosnoti tyto
úpravy nepřispívají. Uvedené úpravy by se neměly navrhovat, pokud má stávající vozovka
nedostatečnou únosnost (zbytkovou dobu životnosti), desky jsou porušeny aktivními trhlinami a desky
nejsou dostatečně podporovány. Předpokládaná doba životnosti se pohybuje v rozmezí 3 až 6 let.
7.4.1.3 Zesilováním asfaltovými vrstvami o tloušťce větší než 30 mm se řídí ustanoveními TP 91
Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem.
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7.4.2 Překrývání / zesilování vrstvami na bázi hydraulických pojiv
7.4.2.1 Tenký betonový překryt
Technologie tenkého betonového překrytu zahrnuje položení tenké vrstvy betonu
vyztuženého vlákny) přímo na povrch stávající desky tak, že je vytvořen monolitický průřez.

(Dříoadně

Poznámka: Z důvodu určitých negativních zkušeností s dobou životností tenkých vrstev sooienvch
hydraulickým nebo směsným pojivém (např. na bázi cementu a polymerů)
dnnnmßt p mil}uJ0S}' v ČR na vojenských letištích není použití této technologie možno obecně
nnrti čh R°^něZrf betonem vyztuzeným vlákny neexistují dostatečné praktické zkušenosti Přestože
nřnl rhra>*ínJ Ieratury (USA’ Velká Británie, Japonsko, Skandinávie, Belgie) byly tenké betonové
V
1°-ZemiCh technol°9'cky zvládnuty a úspěšně aplikovány a jsou k dispozícii zahraniční
techmcke predpisy je nutno podmínit jejich případnou aplikaci v našich podmSSdľj^Sm
odzkoušen,m a ověřením - viz odst. 2.2 těchto TP - nebo formou zahraniční licenční dodávky.
Použitím tenkého betonového překrytu při opravách či rekonstrukcích se dosahuie zleošení
meChan“ ÚCi""°sti

«¥ životnosti).

Tenký betonový překryt se může navrhnout v tloušťkách 50 až 100 mm Jako minimální oraktická

2sekrsattouš?kľun2lmmU2n>mi b°aniCemi 56 ^ 5° aŽ 75 mm' VZahraničl ^

7.4.2.1.1

reafe<I»a"V i

Stav stávající vozovky

ľrľ dľbU
tenkéh0 Překrytu je určujícím faktorem stav původní vozovky což vvžaduie
p ovedem důkladného diagnostického průzkumu a definování její zbytkové doby životnosti Stávaiící
vozovka mus, být y dobrém stavu bez většího množství konstrukčních poruch (schľdoviľé nefovnošti
pumpovaní a ztrata podporovaní, trhliny a rozlámané desky). Před pokládkou překrytu musí bvt

zPrdSríanTp:yd“ovaáb„lbyla S,áVa)iC' y°ZOyka U7eda"a
Provádí se následující opravy:
•
•
•
•

broušení schodovitých nerovností,
stabilizace desek (obnova podporování) injektáží dutin pod hranami
výměna rozlámaných desek,
vyztuženi trhlin nízké závažnosti, trhliny pracující se opravují na plnou tloušťku nebo spínají
oprava poruch na spárách (na plnou tloušťku, v případech mírného olamování v částečné tloušťce
nebo frézováním až na zdravý beton)
udstecne noustce

Pracující (aktivní) trhliny, které nejsou příliš olámány, se přemosťují ve směru kolmo na trhlinu
vyztuznym! °celovyr™
opatřenými plastovým povlakem o minimální délce 610 mm Tyto pruty se
umistuji buď na podk adky připevněnými k povrchu vozovky, nebo se připevňují přímo na povrch
Osová vzdáienost výztužných prutů je 760 mm, aplikuje se 4 až 5 prl na trhlinu PoLule se

ľľz™élir

mm (V pf,padé ,enkřCh píek^ů se "°ušrka s,áraildh° ^ Ä trSh zmení

7.4.2.1.2 Příprava povrchu
Pro vytvoření kvalitního spojení nového a starého betonu je rozhodující stav povrchu opravované
vozovky, ktory musí byt čistý a zbavených všech cizorodých látek (barev, zbytků gumy olejeP prachu a

ofsSni

’■

h73™ P°VrChU Se Pr°Vádi m dV°U ,éZiCh - ods,ra"ě"i

^ Sné

1. fáze - odstraněni povrchové vrstvy: Pro odstranění vrstvy do cca 3 mm se povrch otryská ocelovými
kuličkami. Opracovaný povrch je extrémně porézní (což je výhodné k dosažení dobrého spotení mezi
starým a novým betonem), ale ne tak drsný jako při frézování. Ocelové kuličky zapadlé do otevfeS
spar mus, byt ods raněny. Větší tloušťky betonu - typicky do 25 mm - se frézují s pípadným
následným otryskámm ocelovými kuličkami pro odstranění mikrotrhlin.
pnpaanym
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2. fáze - očištění. Použije se otryskání pískem, nebo tlakovou vodou. Závěrečnou procedurou těsně
před pokládkou betonu je odstranění prachu stlačeným vzduchem, který musí být prostý částic oleje.
Kvalita připravovaného povrchu se posuzuje na základě pevnosti v tahu povrchové vrstvy stanovené
podle ČSN 73 1318 a ČSN 73 6242 a je vyhovující, pokud průměrná hodnota zjištěná při všech
zkouškách je rovná nebo větší než 1,5 MPa; současně maximálně 20% všech naměřených hodnot je
menších než 1,5 MPa a žádná z naměřených hodnot není menší než 1,2 MPa.

7.4.2.1.3 Stavební materiály
Vhodné složení betonu musí být navrženo tak, aby byly splněny požadavky ČSN 73 6123. Největší
zrno kameniva má odpovídat tloušťce vrstvy. Vodní součinitel max. 0,45, obsah vzduchu 6 ± 1,5 %.
Pro výrobu drátkobetonu se používají drátky o průměru 0,4 až 0,8 mm a délce 30 až 60 mm,
s nejmenší pevností v tahu 1100 N/mm2. Množství drátků v čerstvém betonu je typicky 30-50 kg/m3 ,
maximálně 100 kg/m3.
7.4.2.1.4 Spojo vací vrstva
Spojovací vrstva není vždy nutná, ale její použití se doporučuje. Použije se cementová kaše
s maximálním poměrem voda/cement 0,62. Doba kontaktu vody s cementem před aplikací nemá
přesáhnout 90 min.
Spojovací vrstva z cementové kaše se nanáší na suchý připravený povrch starého betonu tlakovým
nástřikem v rovnoměrné vrstvě těsně před pokládkou betonu. Vzdálenost mezi místem aplikace
spojovací vrstvy a finišerem má být 2,5 až 3 m. V případě, že v prohlubních zůstane tlustší vrstva
nástřiku, odstraní se např. kartáčem.
7.4.2.1.5 Pokládání betonu
Pokládání betonu se v zásadě neliší od novostaveb, je však nutno zabránit znečištění připraveného
povrchu technologickými vozidly (hlínou, úkapy oleje apod.). Ihned po dohotovení se musí kryt chránit
proti odparu vody ochranným postřikem, aplikovaným jak na povrchu, tak na hranách, případně podle
klimatických podmínek se použije přikrytí fólií nebo vlhkou jutou.
7.4.2.1.6 Spáry
Spáry se umísťují nad spárami původního krytu s tolerancí ± 25 mm a prořezávají se tak brzo, jak je to
možné. Hloubka řezu je v případě tloušťky překrytu > 100 mm 1/3 nominální tloušťky, v případě
překrytu tenšího než 100 mm se příčné spáry prořezávají na hloubku rovnou nominální tloušťce
překrytu + 12 mm, podélné na hloubku rovnou tloušťce překrytu. Šířka spár má být stejná nebo větší
než je šířka spár původní vozovky. Spáry se těsní kvalitními zálivkami.

7.4.2.2 Zesílení prostou deskou s kluznými trny a SPOVYCED
Tento typ zesílení je řazen mezi rekonstrukce a pro jeho návrh a posouzení platí TP 91 Rekonstrukce
vozovek s cementobetonovým krytem.

8. Provádění a kontrola prací
Při provádění prací je třeba respektovat soubor ČSN 73 6121 až 31 Stavba vozovek, ČSN P ENV 206
Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola
betonových konstrukcí, TKP pro jednotlivé technologické soubory prací a Vzorové listy staveb
pozemních komunikací.
Za výsledek průkazních zkoušek správkových hmot se považuje certifikát. V případě použití materiálů
bez certifikátu je nutno předložit výsledky průkazních zkoušek zpracované odborným pracovištěm a
odsouhlasené objednatelem.
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Pri prováděni se kontroluje, zda je dodržována navržená technologie údržby a opravy zda isou
™£ľoávny
hty V|ľalltÍa množství odpovídající průkazním zkouškám a jsou pň prováděíí dosaženy
požadované charakteristiky vrstev podle odpovídajících ČSN, TP, TKP a zda je celkově je'dodržen
Resortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací.
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9. Dodatek
9.1 Souvisící a citované normy a předpisy
ČSN 01 0102
ČSN 72 1001
ČSN 72 1002
ČSN 72 1006
ČSN 72 1016
ČSN 72 1191
ČSN 73 0020
ČSN 73 0031
ČSN 73 0090
ČSN 73 0033
ČSN 73 1200
ČSN 73 1201
ČSN 73 1205
ČSN 73 1318
ČSN 73 2400
ČSN 73 3050
ČSN 73 6100
ČSN 73 6101
ČSN 73 6110
ČSN 73 6114
ČSN 73 6121
ČSN 73 6122
ČSN 73 6123
ČSN 73 6124
ČSN 73 6125
ČSN 73 6126
ČSN 73 6127
ČSN 73 6128
ČSN 73 6129
ČSN 73 6130
ČSN 73 6131
ČSN 73 6133
ČSN 73 6172
ČSN 73 6175
ČSN 73 6177
ČSN 73 6192
ČSN 73 6242
ČSN P ENV 206

Názvosloví spolehlivosti v technice
Pomenovanie a opis hornín v inženierskej geológii
Klasifikace zemin pro dopravní stavby
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)
Zkoušení míry namrzavosti zemin
Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd, základní ustanovení pro výpočet
Geologický průzkum pro stavební účely
Základová půda pod plošnými základy
Názvoslovie v obore betónu a betonářských prác
Navrhování betonových konstrukcí
Betonové konstrukce, základní ustanovení pro navrhování
Stanovení pevnosti betonu v tahu
Provádění a kontrola betonových konstrukcí
Zemní práce
Názvosloví silničních komunikací
Projektování silnic a dálnic
Projektování místních komunikací
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
Stavba vozovek. Litý asfalt
Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém
Stavba vozovek. Stabilizované podklady
Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy
Stavba vozovek. Postřiky a nátěry
Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy
Stavba vozovek. Dlažby a dílce
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky
Měření nerovnosti povrchů vozovek
Měření a hodnocení protišmykových vlastností povrchů vozovek
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací
Beton.Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení

IP
IP
IP
TP
IP

Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem
Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
Navrhování vozovek pozemních komunikací
Katalog vozovek pozemních komunikací
Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem

62
76
77
78
91

TKP
kap. 3
kap. 4
kap. 5
kap. 6
kap. 7

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, zejména:
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
Zemní práce
Podkladní vrstvy
Cementobetonový kryt
Hutněné asfaltové vrstvy
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kap. 26
kap. 27
kap. 28

Postřiky a nátěry vozovek
Emulzní kalové vrstvy
Mikrokoberce prováděné za studená

9.2 Obdobné zahraniční předpisy
AASHTO Guide for Design of Pavement Structures, AASHTO 1993
Entwurf61991ChtlÍnÍen fÜr d'e Standartisierun9 des Oberbaues bei der Erneurung von Verkehrsflächen,
Merkblatt für die Erhaltung von Betonstrassen, FGSV 1985
Systematik der Strassenerhaltung - Empfehlungen für die Vorbereitung und die Durchführung der
Zustandserfassung von Strassennetzen (Ausserortstrassen), FGSV 1990
FrSVMQRQ der Strassenerhaltun9 ■ Visuelle Zustandserfassung - Ausseortstrassen, Zementbeton,
Systematik der Strassenerhaltung - Zustandsbewertung, FGSV 1990
Design Manual for Roads and Bridges, Volume 7 Pavement Design and Maintenance
, Section 3
Pavement Maintenance Assessment, Part 2 Structural Assessment Methods, HD 29/94
Design Manual for Roads and Bridges, Volume 7 Pavement Design and Maintenance
Section 3
Pavement Maintenance Assessment, Part 3 Structural Assessment Procedure, HD 30/94
Design Manual for Roads and Bridges, Volume 7 Pavement Design and Maintenance
Section 4
Pavement Maintenance Methods, Part 2 Maintenance of Concrete Roads, HD 32/94
r°ľ wPaľľmTt ^aintenance Guidelines - Distress, Maintenance Alternatives and Performace
Standards, Ministry of Transportation of Ontario, Canada, 1989
STN 73 6179. Rehabilitácia CB vozoviek pomocou asfaltových zmesí
Concrete Pavements Restoration, Resurfacing and Reconstruction, ACPA, USA, 1996
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Příloha P1

Metodika sběru poruch pro systematické hodnocení
technického stavu vozovek

P1-1 Předmět přílohy
Tato příloha stanovuje metodiku systematického (vyhledávacího) sběru poruch vozovek
s cementobetonovým krytem a zásady zpracování naměřených dat. Data zpracovaná podle této
přílohy následně slouží jako jeden ze vstupů při hodnocení technického stavu vozovky - viz příloha P2.

P1-2 Metody sběru poruch
P1-2.1 Systematický (vyhledávací) sběr dat o poruchách vozovek s cementobetonovým krytem je
možno provádět:
•
•
•

videokamerou se stroboskopickým osvětlením a lokalizací záběru s následným vyhodnocením
záznamu v laboratoři (víceúčelové měřící zařízení ARAN),
vizuální prohlídkou z pomalu jedoucího vozidla opatřeného snímačem ujeté vzdálenosti; záznam
dat se provádí do počítače s automatickým přiřazením staničení,
vizuální prohlídkou pochůzkou se záznamem dat do formuláře.

Z hlediska rychlosti sběru a bezpečnosti pracovníků provádějících sběr je nutno preferovat první dva
způsoby.
Pí-2.2 Metodika sběru poruch a hodnocení stavu podle této přílohy zahrnuje celkem 12 skupin poruch
(viz tabulka P1-1). Do těchto skupin byly zařazeny vybrané poruchy podle TP 62 Katalog poruch
vozovek s cementobetonovým krytem, přičemž hlavní vliv na počet a volbu poruch určených ke sběru
dat měly následující faktory:
•
•
•
•

závažnost poruch a technologie oprav,
jednoznačnost definice poruch - snaha o eliminaci subjektivních vlivů v důsledku možnosti účasti
"většího počtu" pracovníků na sběru a vyhodnocování dat,
rozlišovací schopnost videokamery,
vazba mezi technikou záznamu a rychlostí postupu při sběru dat.

Seznam vybraných poruch je uveden v tabulce P1-1.

P1-3 Lokalizace poruch
P1-3.1 Sběr dat se provádí v uzlovém lokalizačním systému, pro dálnice je přípustný i lokalizační
systém liniový. V případě místních komunikací se systém sběru dat a jejich následného zpracování
přizpůsobí systému, který používá správce komunikace.
Jako podklady se při sběru dat používají:
•
•
•
•
•
•

•

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 databanka
Ostrava, 1984
soubor úseků uzlového lokalizačního systému na sběrem dotčené silniční a dálniční síti (zpravidla
soubor RTAHY.DBF tj.republiková síť silnic nebo soubor USEKY.DBF) nebo výpis uzlového
lokalizačního systému na určité části silniční sítě, tahu a pod.
údaje o šířce jízdního pruhu (soubor PASPORT.DBF eventuelně program Grafického pasportu
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Tyto podklady lze získat v Silniční databance Ostrava nebo částečně (pro sítě, které spravují) u všech
správců komunikací (SÚS) a investorských organizací (ŘSD vč. Správ).
P1-3.2 V případě sběru dat na dálnicích resp. místních komunikacích lze použít i jinou jednoznačnou
lokalizaci (liniový systém, provozní staničení, vazba na význačný bod). Pro převedení dat z takového
sběru do Silniční databanky se musí libovolná lokalizace převést do uzlového lokalizačního systému.

P1-4 Zásady sběru poruch
P1-4.1 Sledovaným pásmem je jízdní pruh, jehož rozlišení se provádí kódem (tabulka P1-4). Kódy je
nutno při měření na různých typech komunikaci důsledně dodržovat. V případě, kdy trasa měření vede
v oblasti křižovatky přes řadicí, resp. odbočovací či připojovací pruh, kód měřeného pruhu se nemění.
Průjezd křižovatkou musí být proveden s minimálním nárůstem délek vzniklých manévrováním
měřicího vozidla mezi jízdními pruhy.
P1-4.2 Sběr na dvoupruhových obousměrných komunikacích se provádí v obou dopravních směrech.
Na předem určených úsecích těchto komunikací (rozhoduje objednatel) se sběr dat provádí jen v
jednom dopravním směru (zpravidla na jízdním pruhu vizuelně horšího stavu).
Sběr na tří, čtyř a vícepruhových obousměrných komunikacích (směrově dělených i nedělených) se
provádí v obou dopravních směrech vždy v pravém (vnějším) jízdním pruhu. Sběr na jiném než
pravém jízdním pruhu musí být objednatelem v zakázce specielně zadán.
P1-4.3 Vyskytuje-li se na určitém úseku komunikace kombinace poruch, eviduje se každá porucha
samostatně (poškození povrchu - podélná trhlina - vysprávky, poškození podélné spáry - výtluk, atd.).
P1-4.4 Pokud není stanoveno jinak (např. z titulu již existující datové základny evidující lokalizaci
desek), zaznamenávají se i neporušené příčné spáry (jako porucha 04).
P1-4.5 Otevřené i zalité trhliny (poruchy 06 a 07) se zaznamenávají zvlášť. K vlasovým trhlinám se v
rámci této metodiky nepřihlíží. Za příčnou trhlinu se považuje trhlina jdoucí převážně kolmo na osu
vozovky. Ostatní trhliny se považují za trhliny podélné.
P1-1.6Za ulomený roh desky (porucha 08) se považuje trhlina propojující příčnou a podélnou hranu
desky, přičemž úseky vymezené trhlinou na podélné i příčné hraně jsou v rozmezí 0.2 až 1 m. Zvlášť
se evidují ulomené rohy opravené a neopravené.
P1-4.7 Porušené a neporušené vysprávky (poruchy 09 a10) se evidují samostatné.

P1-5 Délkové vymezení poruch
Staničení začátku a konce poruch a jejich délka se eviduje s přesností na 0,1 m. Staničení se
zaznamenává v kilometrech, délka poruch v metrech. Délkou poruchy se rozumí zasažené pásmo
porušené vozovky, tj.pásmo, které je vymezeno hranicemi přechodu mezi vozovkou bez poruchy a
vozovkou s poruchou. Bodové poruchy (viz tabulka P1-1) se evidují jedním staničením přibližně ve
středu poruchy.
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Tabulka P1-1 Skupiny poruch pro systematický sběr
Kód
(skupina)
poruch
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Parametr
stavu

12

TES

POP
POP
SPR
SPR
TRH
TRH
ROH
VYS
VYS
TES

Název parametru
Poškození povrchu
Výtluk
Poškození podélné spáry
Příčná spára (neporušená)
Poruchy na příčné spáře
Příčná trhlina
Podélná trhlina
Ulomený roh desky
Vysprávka do 0.5 m2
Vysprávka nad 0.5 m2
Nefunkční / chybějící těsnění
příčné spáry
Nefunkční / chybějící těsnění
podélné spáry

Číslo poruchy dle
katalogu poruch
TP 62
12, 13, 14
10, 11
30, 32, 35
-

31,
42
40,
36,
60,
61,
21

33, 34,35
41,43, 44
45
61, 62, 63
62, 63, 64

20

Záznam
parametru
P
B
P
B
B

Pozn.

1)

B
P
B
B
P
B

2)
2)
3)

P

3)

VYSVĚTLIVKY:
KÓD (SKUPINA) PORUCH - kód skupiny poruch podle navrhovaného číselníku
PARAMETR STAVU - začlenění poruch do skupin pro hodnocení stavu vozovky. Do hodnocení stavu
se zahrnují parametry TRH, SPR, ROH, POP, VYS.
KATALOG PORUCH TP 62 - číselné označení poruchy podle platného Katalogu poruch vozovek
s cementobetonovým krytem, Technické podmínky 62, MD ČR, 1995
ZÁZNAM PARAMETRU - typ záznamu sledované poruchy z hlediska rozsahu výskytu
•

•

B - bodová porucha - jednoznačně bodová (lokální) porucha nevyskytující se souvisle ve větších
délkách (délka poruchy max. 3 m). Záznam této poruchy je vždy bodový, tj. jedním staničením
přibližně ve středu poruchy.
P - průběžná porucha - porucha, která se může vyskytnout ojediněle (lokálně), ale i souvisle ve
větší délce. Z hlediska záznamu bude vždy vedena jako porucha průběžná na určité délce tj.
staničením začátku a konce poruchy (platí i v případě poruchy o délce kratší než 3 m).

POZNÁMKA:
1) - sbírá se z důvodu určení počtu desek pro další hodnocení
2) - sbírají se neporušené i porušené vysprávky
3) - jen pro informaci, do hodnocení se nezahrnuje

P1-6 Šířkové a plošné vymezení poruch
P1-6.1 Šířka poruch se eviduje s přesností na 0,1 m, plocha se zaznamenává v metrech čtverečních.
Šířka, resp. plocha poruch se určuje podle tabulky P1-2.

Pí -3

Kód
(skupina)
poruch
01

Parametr
stavu
POP

Poškození povrchu

02
03
04
05

POP
SPR

Výtluk
Poškození podélné soárv

SPR

Příčná spára (neoorušená)
Poruchy na příčné spáře

06

TRH

Příčná trhlina

07

TRH

Podélná trhlina

08
09
10

ROH
VYS
VYS

Ulomený roh desky
Vysprávka do 0.5 m2
Vysprávka nad 0.5 m2

11

TES

Nefunkční / chybějící těsnění
příčné spáry

12

TES

Nefunkční / chybějící těsnění
podélné spáry

Název poruchy

Šířka / plocha poruchy
š = 1.0 m (porucha < 1,0 m)
š = 2.0 m (1,0< porucha < 2,0 m)
š = š.j.p (porucha > 2.0 ml
p = 0,05 m2
_
_

š = 1,0 m (porucha < 1,0 m)
š = 2,0 m (1,0< porucha < 2,0 m)
š = š.j.p (porucha > 2.0 ml
š = 1,0 m (porucha < 1,0 m)
š = 2,0 m (1,0< porucha < 2,0 m)
š = š.j.p (porucha > 2.0 ml
p = 0,5 m2
p = 0,5 m2
š = 1,0 m (porucha < 1,0 m)
š = 2,0 m (1,0< porucha < 2,0 m)
š = š.j.p (porucha > 2,0 ml
š = 1,0 m (porucha < 1,0 m)
š = 2,0 m (1,0< porucha < 2,0 m)
š = š.j.p (porucha > 2,0 ml

VYSVĚTLIVKY:
š... šířka poruchy
p ... plocha poruchy
šj.p ... šířka jízdního pruhu přebíraná ze souboru PASPORT.DBF nebo jiného zdroie

P1-7 Zásady zpracování dat a tvorba sekcí poruch
JS0U naměřená data přebírána Silniční databankou, musí být zpracována způsobem
podle čl. P1-7.2 az P1-7.8. V ostatních případech je tento způsob doporučený.
P
P1-7.2 Data se zpracují do formy odpovídající souboru POR_CB.DBF (tabulka P1-3).
j
úseku uzlového lokalizačního systému vytvořeného z jednotlivých sekcí musí odpovídat
delce useku uzlového lokalizačního systému ze souboru RTAHY.DBF nebo USEKY.DBF.
P1-7.4 V případě měření proti směru orientace uzlového lokalizačního systému nebo
proti směru
stamčem (kód 2 údaje směr měření) se data přestaničí ve smyslu orientace úseku (t'
jako by bylo
měřeno za použití kódu 1 údaje směr měření).
‘
P,1'7u5 fí.zPracovaní dat d0 souboru POR_CB.DBF se šířky jízdních pruhů potřebné pro výpočtv
nó°CnQPřnnrajl zf souboru PASPORT.DBF, resp. z podkladů správce komunikace. V případě poruch
02, 08 a 09 se plocha určuje implicitně podle tabulky P1-2.
M M
P
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P1-7.6 Jednotlivé poruchy na měřeném úseku jsou pro potřebu uložení do souboru POR_CB.DBF
zpracovány do sekcí tak, že sekci tvoří jedna deska; začátek a konec sekce je určen staničením
příčných spar ve směru orientace uzlového lokalizačního systému nebo staničení.
P1-7.7 Pokud se v rozsahu sekce (t.j. desky) nevyskytuje porucha, nenaplní se žádný z údajů
PORUCHA1 ažPORUCHA12.
P1-7.8 V případě poruch 02, 06, 07. 08, 09, 10 je v rámci jedné sekce (desky) možný i vícenásobný
výskyt těchto poruch. V rámci sekce se tedy kromě rozměru (délka, plocha) sleduje i počet těchto
poruch.
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Tabulka P1-3 Struktura souboru POR

21
22

P0RUCHA4

Character

23

P0RUCHA5

Character

24

DELKA5

Numeric

25

P0RUCHA6

Character

26

DELKA6

Numeric

DELKA3

27

POČET6

Numeric

P0RUCHA7

Character

29

DELKA7

Numeric

30

POCET7

Numeric

31

PORUCHA8

Character

32

PL0CHA8

Numeric
Numeric

33

POCET8

34

PORUCHA9

Character

35

PL0CHA9

Numeric
Numeric

36

POCET9

37

PORUCHAIO

Character

38

PLOCHAIO

Numeric

39

POCET10

Numeric

40

PORUCHA11

Character

41

DELKA11

Numeric

4_2PORUCHA12

Character

43

Numeric

Total

nnc

kód poruchy (číselník - tab. P1-1)
délka poruchy (m)

Numeric

28

DELKA12

p.r

167

Vysvětlivky:
Char: Character - alfanumerické znaky (údaj se vyplňuje zleva)
Num: Numeric - číselné znaky (údaj se vyplňuje zprava)
Width: délka údaje
Pec: počet desetinných míst______________
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Tabulka P1-4 Číselníky
Číselník

Kód

firem:

01
02
03
73

Název firmy
VIAGEOS
SÚS Benešov
SÚS Žďár nad Sázavou

měř.

80
81
82
Kód
01

zařízení:

02

vizuální prohlídka - záznam do formuláře

03

videozáznam - ARAN

Číselník

SVB
VUT FAST Brno
STRADIS Brno
Metoda sběru
vizuální prohlídka z jedoucího vozidla

Číselník

Kód

druhu jevu:
Číselník

Kód

měřeného

10

Měřený pruh
jednopruhová komunikace

pruhu:

11

jízdní pruh dvoupruhové komunikace

12
13
14
25
26
27

pravý jízdní pruh tří a vícepruhové komunikace
střední jízdní pruh tří a vícepruhové komunikace
levý jízdní pruh tří a vícepruhové komunikace
pruh pro pomalá vozidla
odbočovací pruh
řadicí pruh vlevo
parkovací pruh
připojovací pruh
řadicí pruh vpravo

309

28
36
37
38
47
48
58
67
77
89

Druh jevu
Poruchy vozovky

zastavovací pruh
řadicí pruh přímo
zastávkový pruh
pruh pro městskou hromadnou dopravu
řadicí pruh přímo + vpravo
řadicí pruh přímo + vlevo
parkovací nebo jiná dopravní plocha

Číselník

Kód

směru

1

ve směru orientace uzlového lokalizačního systému / staničení

měření:
Číselník

2

proti směru orientace uzlového lokalizačního systému / staničení

Kód

zakázky:

1

Zakázka
zakázka ŘSD

2

mimo zakázku ŘSD

Směr měření
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Příloha P2

Hodnocení technického stavu vozovky

P2-1 Předmět přílohy
Předmětem této přílohy je metodika pro hodnocení technického stavu vozovky na základě indexu
provozní způsobilosti IPZ a indexu stavu vozovky ISV.

P2-2 Hodnocení technického stavu vozovky - hlavní zásady
Nástrojem pro podporu rozhodnutí o plánování či realizaci údržby, opravy či rekonstrukce určitého
úseku vozovky jsou index provozní způsobilosti IPZ a index stavu vozovky ISV. Index provozní
způsobilosti IPZ hodnotí vozovku především z hlediska bezpečnosti a pohodlí jízdy uživatele (zahrnuje
drsnost a podélné nerovnosti), index stavu vozovky ISV je souhrnným vyjádřením četnosti výskytu
především konstrukčních poruch (trhliny, ulomené rohy desek, poškozené spáry, schodovité
nerovnosti na spárách) a podélných nerovností jakožto primárního projevu poruch konstrukce (např.
deformace nivelety).
Hodnocení podle této metodiky se provádí na sekcích s pevnou délkou 100 m, což reprezentuje 18 až
22 desek (pro délky desky v rozmezí 4.5 až 5.5 m). V případě desek s délkou 7,5 m se jedná cca o 13
desek.
Podkladem pro vyčíslení IPZ a ISV na každé hodnocené sekci jsou bezrozměrné parametry stavu
(např. TRH - trhliny, NER - nerovnosti, ROH - ulomené rohy). Tyto parametry stavu se vyhodnotí
normováním četnosti výskytu (vyjádřené v procentech) a velikosti (délka, plocha) příslušných
proměnných parametrů (relevantní druhy poruch , podélné nerovnosti, resp. drsnost). Metodika sběru
poruch je uvedena v příloze P1, vyhodnocení parametrů stavu popisuje čl. P2-3 až P2-9.
V dalším kroku se vypočítá součet vážených hodnot parametrů stavu (čl. P2-10). Závěrem se
z přenosové funkce vypočítají IPZ a ISV, vyjadřující technický stav vozovky.
Parametry stavu, index provozní způsobilosti IPZ a index stavu vozovky ISV jsou vyjádřeny stupnicí
1 až 5 (klasifikace je uvedena v tabulce P2-1).

Tabulka P2-1 Klasifikační zatřídění parametrů stavu, IPZ a ISV
Parametr stavu,
IPZ, ISV

Klasifikační stupnice

1,0-1,5

1 - výborný

1,5-2,5

2 - dobrý

2,5-3,5

3 - vyhovující

3,5-4,5

4 - nevyhovující

4,5-5,0

5 - havarijní

cílová hodnota

výstražná hodnota
mezní hodnota

Pro parametry stavu, IPZ a ISV platí:
Cílová hodnota ( = 1,5) odpovídá hodnotě při přejímce (pokud byla stanovena).
Pokud je na posuzované sekci dosaženo výstražné hodnoty ( = 3,5), měl by se provést podrobnější
diagnostický průzkum a analýza příčin zhoršení stavu vozovky, případně plánovat údržbu, opravu resp.
Rekonstrukci.
Dosažení mezní hodnoty ( = 4,5) na posuzované sekci signalizuje stav vozovky, kdy by měla být
provedena údržba, oprava, resp. rekonstrukce, nebo přijata další opatření (např. dopravní omezení).
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Dosažení výstražné nebo mezní hodnoty ISV může být způsobeno pouze určitým parametrem stavu
vozovky (druhem poruchy, nerovnostmi - viz čí. P2-10), k čemuž je nutno při hodnocení přihlédnout.
V tabulce P2-2 jsou uvedena kritéria jednotlivých parametrů stavu, které ISV ovlivňují - např. dosažení
výstražné hodnoty parametru stavu TRH (počet desek s trhlinou) odpovídá 23 % porušených desek.

Tabulka P2-2 Kritéria parametrů stavu
Hodnota
výstražná
(>3,5)

Parametr stavu
vozovky

Význam

TRH
ROH
SPR

Počet desek s trhlinou
Počet desek s ulomeným rohem

POP
VYS
NERI
NERS

Počet desek s poškozenými
spárami
Poškozený povrch betonu
Plocha vysprávek
Prům. IRI (kategorie A)
Prům. nerovnosti na spárách
(schody)

23 %

Hodnota
mezní (>4,5)

23 %
23 %

35 %
35 %
35 %

10 %
10%

15%
15 %

5 m/km

8 m/km

5 mm

8 mm

Výsledky hodnocení se přehledným způsobem zpracují (nejlépe počítačem pomocí vhodného
programu) a prezentují tabelárně a graficky. Příklad počítačového zpracování je uveden na obr. P2-1
a P2-2.
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D11 směr Praha - Poděbrady km 2.168- 5.664
cs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TRH
5.00
4.03
3.13
1.00
1.00
4.08
1.00
1.00
1.00
4.02
1.00
3.07
3.60
3.35
2.70
1.00
1.00
1.00
1.00
2.88
1.00
1.00
1.00
1.00
2.85
1.00
2.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
SPR
ROHP
ROHM
ROH
VYSN
VYS
POPN
POP
NERS
NER
ISV

SPRL
1.19
1.03
0.94
0.91
0.94
0.90
0.91
1.30
1.07
1.11
0.83
0.76
0.79
0.94
0.00
0.71
1.02
0.73
0.63
0.90
0.78
0.65
0.63
0.91
0.63
0.71
0.68
0.63
0.80
0.63
1.03
0.75
0.87
0.97

SPRN
100.00
55.00
38.10
52.38
66.67
36.84
52.38
4.55
95.46
45.00
31.58
26.32
44.44
52.38
0.00
76.19
66.67
57.14
45.46
36.84
76.19
9.09
19.05
52.38
38.10
35.00
52.38
45.46
52.38
66.67
85.00
71.43
72.73
85.71

SPR
3.21
3.14
3.11
3.09
3.11
3.09
3.09
1.96
3.16
3.18
2.81
2.63
3.04
3.11
1.00
3.01
3.14
3.02
2.98
3.09
3.04
2.00
2.36
3.09
2.97
2.86
3.00
2.98
3.05
2.98
3.14
3.03
3.08
3.12

ROHP
0.00
0.50
0.00
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00

ROHN
0.00
10.00
0.00
9.52
0.00
10.53
0.00
0.00
0.00
0.00
26.32
0.00
0.00
4.76
0.00
0.00
0.00
9.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
0.00

ROH
1.00
2.15
1.00
2.13
1.00
2.17
1.00
1.00
1.00
1.00
2.81
1.00
1.00
2.14
1.00
1.00
1.00
2.13
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.11
1.00

VYSN
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

VYS
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

POPN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

POP
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

parametr stavu - spáry
průměrný počet ulomených rohů
procento desek s ulomeným rohem
parametr stavu - rohy
procento povrchu s vysprávkami
parametr stavu - vysprávky
procento poškozeného povrchu
parametr stavu - poškozený povrch
průměrná hodnota vertikálního posunu desek (schody)
parametr stavu - nerovnosti
stavový index - index stavu vozovky

Obr. P2-1 Příklad tabelárního zpracování výsledků hodnocení
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NERS
2.34
2.24
1.67
1.20
0.95
1.00
1.70
1.30
1.75
0.50
1.45
0.75
0.60
0.70
2.60
2.10
2.65
4.90
1.20
0.30
2.45
1.75
1.50
2.90
2.10
0.60
0.97
0.35
1.35
1.70
0.95
1.50
1.12
2.61

NER
3.04
2.98
2.58
2.26
2.09
2.12
2.60
2.33
2.64
1.78
2.43
1.95
1.84
1.91
3.22
2.88
3.26
4.13
2.26
1.64
3.12
2.64
2.47
3.43
2.88
1.84
2.10
1.67
2.36
2.60
2.09
2.47
2.20
3.23

ISV
5.00
4.03
2.90
2.03
1.64
4.08
1.94
1.59
1.98
4.02
2.25
2.50
3.60
2.90
2.74
2.09
2.33
4.13
1.72
2.32
2.24
1.78
1.74
2.41
2.91
1.45
2.51
1.38
1.79
1.92
1.65
1.85
1.99
2.31

D11 směr Praha/Poděbrady
km 2.168 -5.664
Parametr stavu TRH

Parametr stavu ROH
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Obr.2 Příklad grafického zpracování výsledků hodnocení
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21

číslo sekce

23

P2-3 Parametr stavu TRH (trhliny)
Pro danou sekci se vypočtou veličiny:
•

TRHL - průměrná délka trhliny v m (celková délka trhlin / počet trhlin v sekci)

•

TRHN - procento desek porušených trhlinou (počet desek porušených trhlinou / počet desek
v sekci • 100)

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

TRH = (STRHL . STRHN)1/2, kde

1
STRHL =

1.5 + 2* (TRHL - TRHLi)/(TRHL2 - TRHL,)
3.5 + (TRHL - TRHL2)/(TRHL3 - TRHL2)
5

pro
pro TRHL, <
pro TRHL2<
pro TRHL3 <

TRHL < TRHL,
TRHL < TRHL2
TRHL < TRHL3
TRHL

Hraniční hodnoty:
TRHL, =0,1 m
TRHL2 = 2,0 m
TRHL3 = 4,0 m

TRHL [ml
STRHL
Hraniční hodnota
STRHL

(
Cílová hodnota = 1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota =4,5)

0,1
1,5
Cílová

2,0
3,5
Výstražná

4,0
4,5
Mezní

5.0

1.0 —I—I—1—I——I—I—I—I——I—I—I—I——,—I—I__ ,__
0

12

3

______________________ TRHL [ml________________

P2-5

4

1
1.5 + 2 • (TRHN -TRHN-iVÍTRHNa -TRHNO
STRHN =

3.5 + (TRHN - TRHN2)/(TRHN3 -TRHN2)
5

pro
TRHN < TRHN!
pro TRHN! < TRHN < TRHN2
pro TRHN2 < TRHN <TRHN3
pro TRHN3 < TRHN

Hraniční hodnoty:
TRHN, = 1 %
TRHN2 =23%
TRHN3 = 35 %

(
Cílová hodnota = 1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

TRHN [m]
STRHN
Hraniční hodnota
STRHN

Výstražná

Cílová

5.0

TRHN

P2-6

Mezní

P2-4 Parametr stavu ROH (ulomené rohy desek)
Pro danou sekci se vypočtou veličiny:
•

ROHP - průměrný počet ulomených rohů (celkový počet ulomených rohů / počet desek
s ulomeným rohem v sekci)

•

ROHN - procento desek s ulomeným rohem (počet desek s ulomeným rohem / počet desek
v sekci • 100)

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

ROH = (SROHP . SROHN)1'2, kde

1
SROHP =

1.5 + 2 • (ROHP - ROHPMROHPa - ROHP,)
3.5 + (ROHP - ROHP2)/(ROHP3 - ROHP2)
5

pro
ROHP < ROHP,
pro ROHP, < ROHP < ROHP2
pro ROHP2 < ROHP < ROHP3
pro ROHP3 < ROHP

Hraniční hodnoty:
ROHP, = 0,01
ROHP2 = 2,00
ROHP3 = 3,00

(
Cílová hodnota =1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota =4,5)

ROHP H
SROHP
Hraniční hodnota
eDr\i_in
OPvk^nr

0,01

2,00
3,5
Výstražná

1,5
Cílová

3,00
4,5
Mezní

cn
454n •
35 -

'i n -

'PO1.5
1.0
C

0.5

1 5

ROhIPH
P2-7

2

2

5

SROHN =

1
1.5 + 2 • (ROHN - ROHN1)/(ROHN2 -ROHN,)
3.5 + (ROHN - ROHN2)/(ROHN3 - ROHN2)
c

pro
ROHN <ROHN,
pro ROHN, < ROHN < ROHN2
pro ROHN2 < ROHN < ROHN3
pro ROHN3 < ROHN

Hraniční hodnoty:
ROHN, = 1 %
ROHN2 = 23 %
ROHN3 = 35 %

(
Cílová hodnota =1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

ROHN [m]
SROHN
Hraniční hodnota
SROHN

Výstražná

Cílová

5.0

ROHN [%]

P2-8

Mezní

P2-5 Parametr stavu SPR (poškozené spáry)
Pro danou sekci se vypočtou veličiny:
•

SPRL - průměrná délka poškozených spar v m (celková délka poškozených spar / počet desek
s poškozenými sparami v sekci)

•

SPRN - procento desek s poškozenými sparami (počet desek s poškozenými sparami / počet
desek v sekci • 100)

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

SPR = (SSPRL • SSPRN)1'2 , kde

SSPRL =

1
1.5 + 2 • (SPRL - SPRL1)/(SPRL2- SPRL,)
3.5 + (SPRL - SPRL2)/(SPRL3 - SPRL2)
5

pro
SPRL < SPRL,
pro SPRL, < SPRL < SPRL2
pro SPRL2 < SPRL < SPRL3
pro SPRL3 < SPRL

Hraniční hodnoty:
SPRL, =0,1 m
SPRL2 =4,0 m
SPRL3 = 8,0 m

(
Cílová hodnota = 1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

SPRL [m]
SSPRL
Hraniční hodnota
SSPRL

Cílová

Výstražná

5.0

SPRL fm)
P2-9

Mezní

1
1.5 + 2 • (SPRN - SPRNO/íSPRNj - SPRN,)
SSPRN =

3.5 + (SPRN - SPRN2)/(SPRN3 - SPRN2)
5

pro
SPRN < SPRN,
pro SPRNi < SPRN < SPRN2
pro SPRN2 < SPRN < SPRN3
pro SPRN3 < SPRN

Hraniční hodnoty:
SPRN, = 1 %
SPRN2 = 23 %
SPRN3 = 35 %

(
Cílová hodnota =1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

SPRN [ml
SSPRN
Hraniční hodnota
SSPRN

Výstražná

Cílová

5.0

SPRN [%1

P2-10

Mezní

P2-6 Parametr stavu POP (poškozený povrch)
Pro danou sekci se vypočte veličina:
•

POPN - procento poškozeného povrchu (celková plocha poškozeného povrchu / plocha
sekce *100)
r
r

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

POP = SPOPN, kde

1
SPOPN =

1.5 + 2 • (POPN - POPN^POPNa - POPNí
3.5 + (POPN - POPN2)/(POPN3 - POPN2)
5

pro
POPN < POPN!
pro POPN! < POPN < POPN2
pro POPN2 < POPN < POPN3
pro POPN3 < POPN

Hraniční hodnoty:
POPN, =1%
POPN2 =10%
POPN3 =15%
POPN [%l
SPOPN
Hraniční hodnota
SPOPN

(
Cílová
(Výstražná
(
Mezní

hodnota =1,5)
hodnota =3,5)
hodnota =4,5)

1
1,5
Cílová

10
3,5
Výstražná

15
4,5
Mezní

5.0
4.5

1.0 1------------1------------1------------1------------1------------------------.----------- 1------------,------------,______________ ,_______,_______ ,_______,_______
0

5

___________________

P2- 11

10

15

POPN í%1____________________

P2-7 Parametr stavu VYS (vysprávky)
Pro danou sekci se vypočte veličina:
.

VYSN - procento povrchu s vysprávkamil (celková plocha vysprávek/plocha sekce • 100)

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

VYS = SVYSN, kde

1
1,5 + 2* (VYSN - VYSN1)/(VYSN2 - VYSN,)
SVYSN =

3 5 + (VYSN - VYSN2)/(VYSN3 - VYSN2)
5’

pro
VYSN < VYSN!
pro VYSN, < VYSN < VYSN2
pro VYSN2 < VYSN <VYSN3
pro VYSN3 < VYSN

Hraniční hodnoty:
(
Cílová hodnota = 1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

VYSN, = 1 %
VYSN2 = 10 %
VYSN3 =15%

VYSN Í%1
SVYSN
Hraniční hodnota
SVYSN

15
4,5
Mezní

10

1
1,5
Cílová

3,5
Výstražná

s.u 4.5 4.0 3.5 *
3.0 -■

y/

2.5
2.0
1.5
1.0
0

10

5

VYSN [%)

P2-12

15

P2-8 Parametr stavu NER (podélná nerovnost)
Pro danou sekci se vypočtou veličiny:
•

NERI - průměrná hodnota IRI [m/km]

•

NERS - průměrná hodnota vertikálního posunu desek (schody) [mm]

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

NER = MAX(SNERI, SNERS), kde

1
SNERI =

pro
NERI sNERI,
pro NERI, < NERI < NERI2
pro NERI2 < NERI < NERI3
pro NERI3 < NERI

1.5 + 2 • (NERI - NERIMNERIz - NERh)
3.5 + (NERI - NERI2)/(NERI3 - NERI2)
5

Hraniční hodnoty pro kategorii vozovek A/B (ČSN 73 6175):
NERI, = 1,9 / 3,3 m/km
NERI2 = 5,0 / 8,0 m/km
NERI3 = 8,0 /14,0 m/km

NERI fm/km]
SNERI
Hraniční hodnota
SNERI

(
Cílová hodnota =1,5)
(Výstražná hodnota =3,5)
(
Mezní hodnota =4,5)

1,9/3,3
Cílová

5,0/8,8

8,0/14,0

Výstražná

Mezní

5.0
Kategorie A

9
NERI fm/kml

P2-13

Kategorie B

10 11

12 13 14

pro

1

1.5 + 2 • (NERS - NERS^NERSz - NERSO

SNERS =

3.5 + (NERS - NERS2)/(NERS3 - NERS2)

NERS < NERS!

pro NERSi < NERS < NERS2
pro NERS2 < NERS < NERS3
pro NERS3 < NERS

5
Hraniční hodnoty:

(
Cílová hodnota = 1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

NERS! = 0,1 mm
NERS2 = 5,0 mm
NERS3 = 8,0 mm

SNERS
Hraniční hodnota
SNERS

8.0
4.5
Mezní

,5,0
3.5
Vvstražná

0.1
1.5
Cílová

NFR?) ímml

5.0 4.5 4.0 ■
3.5
3.0
2.5
2.0

1.5
1.0
0

1

2

3

4

5

_____________ NERS fm/km)

P2-14

6

P2-9 Parametr stavu DRS (drsnost)
Pro danou sekci se vypočte veličina DRSF, která se stanoví:
•

buď jako průměrná hodnota součinitele podélného tření měřená dynamometrickým přívěsem
VÚD 2 při rychlosti 60 km/hod, nebo

•

jako průměrná hodnota součinitele podélného tření měřená zařízením TRT při rychlosti 60 km/hod
nebo

•

jako průměrná hodnota makrotextury vozovky MTD měřená laserovou kamerou systému ARAN

Parametr stavu se vypočítá ze vzorce:

DRS = SDRSF, kde

SDRSF =

1
1.5 + 2 •(DRSF - DRSFMDRSFz - DRSFO
3.5 + (DRSF - DRSF2)/(DRSF3 - DRSF2)
5

pro
DRSF
<DRSF,
pro DRSFt < DRSF < DRSF2
pro DRSF2 < DRSF < DRSF3
pro DRSF3 < DRSF

Hraniční hodnoty pro kategorii vozovek A / B (ČSN 73 6177):
VÚD-2:
DRSF, =0,51/0,47
(
Cílová hodnota
60 km/hod
DRSF2 = 0,36 / 0,33
(Výstražná hodnota
DRSF3 =0,27/0,25
(
Mezní hodnota

1.5)
3.5)
4.5)

TRT:
60 km/hod

DRSFí = 0,60 / 0,56
DRSF2 =0,44/0,40
DRSF3 =0,34/0,32

(
Cílová hodnota =1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

ARAN-MTD:

DRSF, = 0,90 / 0,80
DRSF2 =0,65/0,55
DRSF3 = 0,54 / 0,44

(
Cílová hodnota =1,5)
(Výstražná hodnota = 3,5)
(
Mezní hodnota = 4,5)

P2-15

VÚD-2, 60 km/hod

Hraniční hodnota
SDRSF

0.27/0,25

0.36/0,33

0,51/0,47

DRSF H
SDRSF

4,5
Mezní

3,5
Výstražná

1,5
Cílová

50
4.5
4.0
Kategorie A
3.5
Kategorie B
3.0
2.5

2.0
1.5

1.0
0.2

0.25

0.3

0.35

_________________________

DRSF H
SDRSF
Hraniční hodnota
SDRSF

0.4

0.45

0.5

0.55

DRSF H___________________

TRI, 60 km/hod
0,44 / 0,40

0,34/0,32

0,60/0,56

4,5
Mezní

3,5
Výstražná

1,5
Cílová

50
4.5

2.0
1.5

1.0
0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

DRSF r-l

P2-16

0.55

0.6

0.65

DRSF H
SDRSF
Hraniční hodnota
onnocr

ARAN, M TD
0,90/0,80
0,65/0,55
1,5
3,5
Cílová
Výstražná

0,54/0,44
4,5
Mezní

cn
-

45

_\

,

Kategc rie A

,

Kategc>rie B

40 -

>j.O

n\

^n •

\

N

2.5
2.0

\ \

1.5
1.0
0 3

0 4

0 5

0

6

0. 7

[DRSF H
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0. 8

0 9

P2-10 Index provozní způsobilosti a index stavu vozovky
Pro vyčíslení indexu stavu vozovky ISV se vypočítá součet vážených hodnot parametrů stavu SSV
jako:
SSV = (NER -1) ■

Váhy:
gNER
gTRH
gROH
gSPR
gPOP
gVYS

=
=
=
=
=
=

35%
30%
15%
10%
5%
5%

+ (TRH -1) •

+ (ROH -1)

gROH -(SPR-1)-^ +(P0P-1)-Í^ + (VYS -1) •

9WS
4

(Podélné nerovnosti)
(Trhliny)
(Ulomené rohy desek)
(Poškozené spáry)
(Poškozený povrch)
(Vysprávky)

Pro vyčíslení indexu provozní způsobilosti IPZ se součet vážených hodnot parametru stavu SPZ
vypočítá jako:
SPZ = (NER -1) ■+ (DRS -1) •

Váhy:
gNER =25%

(Podélné nerovnosti)

gDRS =75%

(Drsnost)

Index provozní způsobilosti (IPZ) a index stavu vozovky (ISV) se vyhodnotí z rovnice
1 = 1+ ln(1 + 0,0028 • S2'14),

kde

I

je stavový index (IPZ, ISV),

S je součet vážených hodnot parametrů stavu (SPZ, SSV).

Graf této rovnice je uveden na obr. P2-3.
Současně platí: Pokud je hodnota indexu provozní způsobilosti IPZ nebo indexu stavu vozovky ISV

větší než výstražná hodnota (= 3,5), a současně jeden nebo více parametrů stavu vstupujícího do
vyčíslení příslušného indexu s vahou větší než 10 % je vyšší než hodnota tohoto indexu, bere se jako
hodnota stavového indexu nejvyšší z hodnot příslušných parametrů stavu - viz příklad v či. P2-11.
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ľr 3 0

SPZ, SSV

Obr. P2-3 Graf pro vyhodnocení IPZ a ISV

P2-11 Příklad hodnocení technického stavu
Příklad hodnocení technického stavu vozovky je zpracován pro 1 sekci délky 100 m. Pro hodnocení
delších úseků a přehledné tabelární a grafické zpracování výsledků do formy sloužící jako podklad pro
rozhodování o návrhu údržby a oprav se nejlépe provede počítačem pomocí vhodného programu.

Pro danou cca 100 m dlouhou sekci dálniční vozovky s cementobetonovým krytem byly zjištěny
vizuální prohlídkou a měřením následující hodnoty:
Délka úseku
Počet desek v sekci
Průměrná délka desky
Šířka jízdního pruhu

DU
ND
LD
ŠJP

Plocha sekce
Počet desek s trhlinou
Počet trhlin
Celková délka trhlin
Počet desek s ulomeným rohem
Počet ulomených rohů
Počet desek s poškozenými spárami
Celková délka poškozených spar
Plocha poškozeného povrchu
Plocha vysprávek

PS
NT
T
LT
NR
R
NS
S
PP
PV

100,9
20
5,05
3,75
378,4
4
5
23,5
2
3
5
4,2
0
0

Průměrná hodnota IRI
Průměrná výška vertikálního posunu desek (schody)
Průměrná hodnota souč. podélného tření měřená VÚD-2
při rychlosti 60 km/hod

NERI
NERS
DRSF

2,2
3,8
0,62
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Vyhodnocení parametru stavu TRH (trhliny) - čl. P2-3
Průměrná délka trhliny TRHL = LT / T = 23,5 / 5 = 4,7
Procento desek porušených trhlinou TRHN = 4 / 20 . 100 = 20
Parametr STRHL:
Protože TRHL3 = 5 < TRHL = 4,7, parametr STRHL = 5
Parametr STRHN:
TRHN1 = 1 < TRHN = 20 < TRHN2 = 23
STRHN = 1,5 + 2 . (TRHN - TRHN1)/(TRHN2 - TRHN1) = 1,5 + 2 . (20 - 1)/(23 - 1) = 3,23
Parametr stavu TRH = (STRHL . STRHN)1/2 = (5 . 3,23)1/2 = 4,07

Vyhodnocení parametru stavu ROH (rohy) - čl. P2-4
Průměrný počet ulomených rohů ROHP = R / NR = 3 / 2 = 1,5
Procento desek s ulomeným rohem ROHN = NR / ND = 2 / 20 . 100 = 10
Parametr SROHP:
SROHP = 1,5 + 2 . (ROHP - ROHP1)/(ROHP2 - ROHP1) = 1,5 + 2 . (1,5 - 0,01)/(2 - 0,01) = 3,0
Parametr SROHN:
SROHN = 1,5 + 2 . (ROHN - ROHN1)/(ROHN2 - ROHN1) = 1,5 + 2 . (10 - 1)/(23 - 1) = 2,32
Parametr stavu ROH = (SROHP . SROHN)172 = (3,0.2,32)1/2 = 2,64

Vyhodnocení parametru stavu SPR (poškozené spáry) - čl. P2-5
Průměrná délka poškozených spar SPRL = S / NS = 21 / 5 = 4,2
Procento desek s poškozenými spárami SPRN = NS / ND = 5 / 20.100 = 25
Parametr SSPRL:
SSPRL = 3,5 + (SPRL - SPRL2)/(SPRL3 - SPRL2) = 3,5 + (4,2 - 4)/(8,0 - 4,0) = 3,55

Parametr SSPRN:
SSPRN = 3,5 + (SPRN - SPRN2)/(SPRN3 - SPRN2) = 3,5 + (25 - 23)/(35 - 23) = 3,67
Parametr stavu SPR = (SSPRL . SSPRN)172 = (3,55.3,67)1/2 = 3,61
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Vyhodnocení parametru stavu POP (poškozený povrch) - čl. P2-6
Procento poškozeného povrchu PORN = PP / PS . 100 = 0 / 378,4 . 100 = 0
Parametr SPOPN:
SPOPN = 1,0
Parametr stavu POP = SPOPN = 1,0

Vyhodnocení parametru stavu VYS (vysprávky) - čl. P2-7
Procento poškozeného povrchu VYSN = PV / PS . 100 = 0 / 378,4.100 = 0
Parametr SVYSN:
SVYSN = 1,0
Parametr stavu VYS = SVYSN = 1,0

Vyhodnocení parametru stavu NER (podélná nerovnost) - čl. P2-8
Průměrná hodnota IRI NERI = 2,2
Průměrná hodnota vertikálního posunu desek (schody) NERS = 3,8
Parametr SNERI:
SNERI = 1,5 + 2 . (NERI - NERI1)/(NERI2 - NERU) = 1,5 + 2 . (2,2 - 1,9)/(5,0 - 1,9) = 1,69
Parametr SNERS:
SNERS= 3,5 + (NERS - NERS2)/(NERS3 - NERS2) = 3,5 + (3,8 - 3,0)/(8,0 - 3,0) = 3,66

Parametr stavu NER = MAX (SNERI, SNERS) = MAX (1,69, 3,66) = 3,66

Vyhodnocení parametru stavu DRS (drsnost) - čl. P2-9
Průměrná hodnota součinitele podélného tření měřená přívěsem VÚD-2 při rychlosti 60 km/hod
DRSF = 0,55
Parametr SDRSF:
SDRSF = 1,0
Parametr stavu DRS = SDRSF = 1,0
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Rekapitulace parametrů stavu

Parametr stavu
TRH
ROH
SPR
POP
VYS
NER
DRS

Hodnota
4,07
2,64
3,55
1,00
1,00
3,66
1,00

Vyhodnocení stavových indexů - čl. P2-10
Index provozní způsobilosti IPZ
Součet vážených hodnot parametrů stavu SPRO:
SPZ = [(NER -1) * gNER / 4] + [(DRS - 1) * gDRS / 4]
Váhy:
gNER = 25 % (Podélné nerovnosti)
gDRS = 75 % (Drsnost)
SPZ =

[(3,66 - 1) * 25 / 4] + [(1,0 - 1) * 75 / 4] = 16,63

IPZ = 1 + ln(1 + 0,0028 • SPRO2'14)
IPZ = 1 + ln(1 + 0,0028 • 16,632'14) = 1,76
IPZ =1,76

Index stavu vozovky ISV
Součet vážených hodnot parametrů stavu SSUB:
SSV = [(NER - 1) * gNER / 4] + [(TRH - 1) * gTRH / 4] +
+ [(ROH - 1) * gROH / 4] + [(SPR - 1) * gSPR / 4] +
+ [(POP -1) * gPOP /
Váhy:
gNER =
gTRH =
gROH =
gSPR =

35
30
15
10

%
%
%
%

gPOP =

5%

gVYS =

5 %

4]

+ [(VYS -1) * gVYS / 4]

(Podélné nerovnosti)
(Trhliny)
(Ulomené rohy)
(Poškozené spáry)
(Poškozený povrch)
(Vysprávky)
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SSV = [(3,66 -1) * 35 / 4] + [(4,07 - 1) * 30 / 4] +
+ [(2,64 - 1) * 15 / 4] + [(3,55 -1) * 10 M] +
+ [(1,00 -1) * 5 / 4] + [(1,00 - 1) * 5 / 4] = 58,82
ISV = 1 + ln(1 + 0,0028 • SSUB2'14)
ISV = 1 + ln(1 + 0,0028 • 58,82214) = 3,90
Protože je hodnota stavového indexu ISV = 3,9 větší než výstražná hodnota
( = 3,5) a parametr stavu TRH s vahou 30 % ( > 10 %) má hodnotu 4,07
(více než výstražná hodnota 3,5 a zároveň více než hodnota ISV = 3,9), je
hodnota ISV podle čl. 4.6.9.1 rovna parametru stavu TRH, tedy:
ISV = 4,07
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