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Vývoj poruchy vozovky

Porucha v podloží nebo vrstvách se šíří k povrchu vozovky.

Porušení:
Povrchu – obrusné vrstvy – krytu – podkladu – vozovky - podloží



Kvantitavní t řídění poruch

Porucha:
ojedinělá - mnoho ojedinělých - souvislé plochy - celá plocha



Třídění poruch a jejich odstranění



Mechanismy porušování vozovky

1. Ztráta drsnosti
2. Trvalé deformace krytu
3. Ztráta hmoty z krytu
4. Trhliny
5. Deformace vozovky
6. Jiné poruchy



4.1 Mrazové trhliny



4.2 Reflexní trhlina



Ztráta mikrotextury – ztráta drsnosti



Popis
Lesklý, zaoblený a hladký povrch zrn nebo dlažebních 
prvků jako snížení mikrotextury ohladitelného kameniva
nebo horniny.

Příčina vzniku
Použití snadno ohladitelného kameniva – nesplňuje
požadavky ČSN 73 6121 až 31 pro použití v obrusných 
vrstvách.

Oprava
Zdrsnění povrchu frézou, zdrsňovacím nátěrem, 
emulzním kalovým zákratem, asfaltovým kobercem tenkým,
výměna obrusné vrstvy.



Ztráta makrotextury – ztráta drsnosti



Popis
Na povrchu vozovky se vyskytuje přebytek asfaltového 
pojiva nebo tmelu (u nátěrů). Povrch je uzavřený a hladký.

Příčina vzniku
U asf. směsí nevhodná skladba směsi, použití asf. s vyšší 
penetrací nebo jeho nadměrné množství.
U nátěrů nadměrné množství pojiva.

Oprava
Na místech s potícím se nátěrem v horkém období provést 
posyp drceným kamenivem (2-4, 4-8). 
Porušené asf. směsi nahradit vhodnou směsí.



Puchýře v obrusné vrstvě z LA – deformace krytu



Popis
Vyvýšenina ve tvaru puchýře o průměru 50 – 250 mm 
v obrusné vrstvě z litého asfaltu na betonovém podkladu.

Příčina vzniku
Nepoužití mezivrstvy odvádějící páry a vyztužující LA (asf., 
skelná rohož, lepenka apod). Nahromaděné páry zvedají LA.

Oprava
Odfrézování puchýře nebo odstranění a položení nové 
Obrusné vrstvy s opatřeními zabraňujícími vzniku puchýřů.



Podélné vlny – deformace krytu



Popis
Příčné hrboly ve více řadách za sebou (rolety) – před stop-
čárou křižovatky. 

Příčina vzniku
Nedostatečná odolnost asf. vrstev proti trvalým deformacím.
Vznikají vytlačováním asf. směsí z pod pneumatik vozů.
Náhodné vlny způsobuje místní snížená kvalita vrstvy.

Oprava
Výměna asfaltových vrstev.



Vyjeté koleje – deformace krytu



Popis
Prohlubně ve stopách kol nákladních vozidel š. 60-80 cm
v místech intenzivní, pomalé a zastavující dopravy. Směs 
krytu je vytlačena mimo stopu pneumatik.

Příčina vzniku
Použití těžených kameniv, nevhodná křivka zrnitosti, vysoký
obsah asfaltu, druh asfaltu o vyšší penetraci.

Oprava
1.Vyplnění kolejí mikrokobercem nebo AKT při zastaveném

nárůstu hloubky kolejí (po 8 letech do 12 mm).
2.Výměna všech deformovaných asf. vrstev (50-120mm).



Nepravidelné hrboly – deformace krytu



Popis
Povrchové nerovnosti vytvořené běžnou údržbou pomocí
posypu nebo nátěru.

Příčina vzniku
Pojivo z nátěru vystupuje na povrch.

Oprava
Odstranění hrbolu frézováním a provedení souvislé údržby 
nebo opravy. Vyrovnání bez frézování položením AKO.
Rozrytí, vyrovnání, položení nové vrstvy.



Ztráta asfaltového tmelu – ztráta hmoty z krytu



Popis
Nadměrná makrostruktura s vystupujícím kamenivem o veli-
kosti max. použitého zrna, otevřený povrch vozovky.

Příčina vzniku
Uvolňování asf. tmelu z prostoru mezi většími zrny kameniva
Nedostatečný obsah pojiva, nevhodná skladba směsi, 
nedostatečné zhutnění, špatná přilnavost kameniva a asf., 
pracovní teplota asf. Směsi byla vyšší než přípustná, přílišné 
stárnutí asfaltu.

Oprava
Postřik asfaltem, nátěr, emulzní kalový zákryt, AKT, 
později výměna krytu.



Koroze emulzního kalového zákrytu – ztráta hmoty



Popis
Emulzní kalový zákryt se opotřebovává a vznikají barevně 
odlišné mapy. EKZ se může od obrusné vrstvy odlupovat 
ve vrstvě.

Příčina vzniku
Působení provozu, nedodržení technologie při výrobě 
a pokládce, špatné spojení s krytem (znečištění, koroze pův. 
vrstvy, ztráta asfaltového tmelu, kaverny v povrchu krytu.

Oprava
Překrytí novou vrstvou EKZ. Při olupování EKZ odfrézování 
vrstvy krytu.



Ztráta kameniva z nátěru – ztráta hmoty z krytu



Popis
Uvolnění kameniva z nátěru.

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

Oprava
Překrytí novým nátěrem, položení nové obrusné vrstvy 
- nejméně AKT.



Hloubková koroze – ztráta hmoty z krytu



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

Příčina vzniku
Druhá fáze koroze povrchu po ztrátě asf. tmelu přes polovinu 
velikosti max. zrn kameniva způsobí uvolňování těchto zrn.
Ztráta výplňového kameniva a kalicí malty.

Oprava
Překrytí nátěrem, u malých ploch vysprávkovou soupravou.
Při porušení obrusné vrstvy překrytí nebo výměna obr. vrstvy.
U kaleného štěrku se doplní kalicí malta.



Výtluky v obrusné vrstvě – ztráta hmoty z krytu



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

Příčina vzniku
Vývoj z neošetřené hloubkové koroze nebo z nedokonalého 
spojení obrusné a ložné vrstvy z vývoje mozaikových trhlin.
Následek všech trhlin a všech konstrukčních poruch.

Oprava
Vyfrézování porušené vrstvy v okolí výtluku a provedení 
vysprávky. V kombinaci s k-čními poruchami vyfrézování, 
vybourání a zesílení. V zimě – vyplnění studenou asf. směsí.



Výtluky v krytu – ztráta hmoty z krytu



Popis
Ztráta hmoty celého krytu, vzniká ostře ohraničená „díra“ na 
celou tloušťku krytu. Mohou být i v podkladní vrstvě.

Příčina vzniku
Neprovedení vysprávky a pokračování výtluku (hloubkové 
koroze, trhliny) v obrusné vrstvě.

Oprava
Vyfrézování nebo vybourání poškozeného místa a provedení
vysprávky. V kombinaci s k-čními poruchami rekonstrukce 
Vozovky nebo lokální oprava porušených vrstev a zesílení.



Trhlina p říčná úzká - trhliny



Popis
Trhlina jdoucí napříč vozovkou, šířka do 5 mm.

Příčina vzniku
Nízká teplota povrchu nebo rychlý pokles teploty způsobí
smršťovací trhlinky. Při zeslabení profilu asf. vrstev 
(kanalizační vpusť, poklop aj.).

Oprava
Provedení nátěru v místě trhliny nebo rozšíření trhliny 
a provedení zálivky.



Trhlina p říčná rozvětvená - trhliny



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

Příčina vzniku
Je to poslední stadium vývoje trhliny příčné úzké 
a trhliny příčné široké

Oprava
Odfrézování všech porušených vrstev a přemostění trhliny 
zálivkou, izolačním pásem, textilií s postřikem nebo 
mřížovinou a provedení nových vrstev v šířce min. 0,4 m.



Trhlina podélná úzká - trhliny



Popis
Trhlina v podélném směru, šířka do 5 mm.

Příčina vzniku
Obvykle porucha na pracovní spáře obrusné vrstvy.

Oprava
Nátěr místa s trhlinou nebo rozšíření trhliny a utěsnění 
zálivkou.



Trhlina podélná rozvětvená - trhliny



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

Příčina vzniku
Je to vývojové stadium trhliny podélné úzké nebo široké na 
Podélné pracovní spáře nebo počáteční stadium trhlin 
mozaikových nebo síťových ve stopě vozidel.

Oprava
Odfrézování porušených vrstev vozovky v místě trhliny a po-
ložení nových vrstev nebo recyklace za tepla. Při vývoji 
k síťovým trhlinám odstranění porušených vrstev a zesílení 
vozovky.
Při současném výskytu k-čních poruch rekonstrukce.



Mozaikové trhliny - trhliny



Popis
Úzké, zprvu málo výrazné nepravidelně dlouhé trhliny 
vyskytující se ve stopě vozidel, které se větví a spojují v síť, 
zasahující obrusnou vrstvu.

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

Oprava
Uzavřít povrch nátěrem, v dalším stadiu je nutná výměna 
celé obrusné vrstvy krytu.



Odlamování okrajů vozovky – konstrukční poruchy



Popis
Podélné, mozaikové nebo síťové trhliny, deformace a výtluky 
na okraji vozovky. Výskyt při napojení asf. vrstev na panely,
obrubníky, přídlažby kolem vpustí, poklopů, hrnců šoupat.

Příčina vzniku
Nedostatečně zhutněné podloží a podkladní vrstvy na okraji 
vozovky, podmáčení okrajů vozovky (zanesený příkop).
Pronikání vody kolem styku asf. vrstev s cizími tělesy.

Oprava
Zabezpečit odvodnění vozovky, odstranění porušených asf. 
vrstev-až na jejich celou tloušťku.Oprava přilehlých bet. k-cí
utěsnění spár (nátěr svislých ploch nebo zálivka).



Příčný pokles – konstrukční poruchy



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

Příčina vzniku
Nedostatečně zhutněné zásypů rýh po položení různých 
vedení napříč vozovkou, na styku s mostními objekty, při
napojení zářezu na násyp nebo nové vozovky na starou.

Oprava
Výměna krytu vozovky, při narůstání poklesu odstranění 
příčiny.



Místní hrbol – konstruk ční poruchy



Popis
Kruhová nebo oválná vyvýšenina průměru 1 – 3 m.

Příčina vzniku
Místní namrzání vody v podloží nebo v podkladní vrstvě.
Hrbol je provázen výskytem trhlin – vliv mrazu, sesuvy, 
rozrůstáním kořenů aj.

Oprava
Vybourání nebo výměna vrstev vozovky a namrzavého 
podloží, hloubkové odvodnění vozovky, úprava stability 
svahu, úprava vegetace.



Příčný hrbol – konstrukční poruchy



Popis
Vyvýšenina různé výšky a šířky jdoucí kolmo na osu 
Vozovky. Doprovázena je příčnou trhlinou.

Příčina vzniku
Vzniká na příčných širokých trhlinách nebo trhlinách z 
nepravidelného pohybu zemního tělesa. Vlivem teplotních 
pohybů se okraje zanáší, nečistoty pronikají i do spojení 
Vrstev a při roztažení vrstev jsou okraje zdvíhány.

Oprava
Odfrézování hrbolu, vyčištění a utěsnění trhliny zálivkou 
nebo  odfrézování všech asf. vrstev na šířku min. 0,4 m.



Podélný hrbol – konstrukční poruchy



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

Příčina vzniku
Poddimenzování vozovky pro dané dopravní zatížení, pro-
pustný nebo porušený kryt vozovky a rozbřídání podloží.
Ve stopě vozidel narůstá trvalá deformace podloží  a tím 
i vozovky.

Oprava
Rekonstrukce nebo zesílení vozovky.



Plošná deformace vozovky – konstrukční poruchy



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

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

Oprava
Zpočátku vyrovnání a zesílení vozovky. V případě výskytu 
síťových trhlin a podélného hrbolu rekonstrukce nebo oprava
porušených částí vozovky, zesílení s hloubkovou drenáží.



Síťové trhliny – konstrukční poruchy



Popis
Síťové trhliny zasahují všechny stmelené vrstvy vozovky 
(oka 10 – 40 cm). Jsou provázeny deformacemi vozovky.

Příčina vzniku
Porušení asf. vrstev únavou, vyšší dopravní zatížení než 
dimenzované, nedostatečná tloušťka asf. vrstev.

Oprava
U lehkých vozovek (pen.makadam, asf. směsi do tl. 60 mm) 
vyrovnání povrchu, provedení nátěru a opatření ke zlepšení 
odvodnění (oprava příkopů, hloubková drenáž). 
U těžších vozovek zesílení, částečná rekonstrukce (výměna
porušených asf. vrstev) nebo úplná rekonstrukce.



Zanesení příkopů - jiné poruchy



Popis
Podélné příkopy jsou zaneseny - narušen odtok vody.

Příčina vzniku
Zanesení inertním posypem, spadem přepravovaného kame-
niva, zanesení zeminou z přilehlých pozemků, eroze a sesuvy 
svahů, poškození sjezdů na pozemky, propustků, vozidly.

Oprava
Vyčistit příkop do požadované hloubky, opravit k-ci sjezdu,
či odstranit jinou příčinu vzniku poruchy.



Zvýšená nezpevněná krajnice - jiné poruchy



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

Příčina vzniku
Neuklizený inertní posypový materiál ze zimní údržby, spad 
přepravovaných kameniv, nánosy z přilehlých pozemků, 
vzrostlá vegetace

Oprava
Odstranění přebytečného materiálu (seříznutí krajnice).




