
PORUCHY 
CEMENTOBETONOVÝCH 

VOZOVEK



Jamka



Jamka

Popis:
Ojedinělé prohlubně kruhového nebo oválného tvaru.
Hloubka = průměr (10 – 100 mm).

Příčina:
Nečistoty v kamenivu (hliněné hrudky, zvětralá zrna)

Oprava:
Odstranění nečistot
Osekání na zdravý beton
Zaplnění správkovou hmotou 

- silikáty (navlhčení)
- epoxiakryláty (penetrační nátěr)



Výtluk



Výtluk

Popis:
Nepravidelný tvar.
Plocha až několik dm3, hloubka až 10 cm

Příčina:
Místní narušení homogenity betonu s následným účinkem 
soli, vody, mrazu a dopravy.

Oprava:
Zařezání okrajů na hloubku min. 20 mm
Odstranění nečistot (tlak. voda)
Zaplnění správkovou hmotou 

- silikáty (navlhčení)
- epoxiakryláty (penetrační nátěr)

Po zarovnání povrchu ochranný postřik. 
Po vyzrání impregnace.



Mapové trhliny



Mapové trhliny

Popis:
Rozpraskání povrchu vlasovými trhlinami 0,1 mm, hl. v mm
Plocha poruchy cca v dm2

Příčina:
Hydratační a kapilární smrštění cem. malty na povrchu,
Nedostatečná nebo pozdní ochrana čerstvého betonu před
odparem vody.

Oprava:
Očištění plochy (tlak. voda, opískování)
Nanesení fixačního nátěru.



Koroze povrchu



Koroze povrchu

Popis:
Odlupování povrchové vrstvičky malty – šupiny cm2 pak m2

Uvolňování kameniva (hl. cm) – povrch hrbolatý.

Příčina:
Nedostatečně provzdušněný a zpracovaný beton, následně
mráz, voda, soli, ruční opravy.
Při betonáži déšť nebo kamenivo z nevhodných lokalit.

Oprava:
Očištění plochy (tlak. voda)
Zaplnění správkovou hmotou 

- silikáty (navlhčení)
- epoxiakryláty (penetrační nátěr)



Ohlazení povrchu



Ohlazení povrchu

Popis:
Ohlazený povrch zejména v jízdních stopách (lesklé plošky)

Příčina:
Nevhodné kamenivo s velkou ohladitelností 
(vápenec, dolomit)

Oprava:
Očištění plochy (tlak. voda)
Provedení zdrsňovacích nátěrů
Ofrézování nebo vyfrézování drážek
Impregnace zdrsněného povrchu



Nefunk ční nebo chyb ějící t ěsnění podélné spáry



Nefunk ční nebo chyb ějící t ěsnění podélné spáry

Popis:
a) Utěsnění spáry odtrženo
b) Chybějící těsnění nebo nedolitá zálivka

Příčina:
Neutěsnění spár při výstavbě, 
Uvolnění nebo vytržení těsnění - dopravou 

- pohybem desek
Nesprávná konstrukce spáry.

Oprava:
Odstranění zbytků těsnění a nečistot (tlak. voda)
Rozšíření spáry na š = 8-12 mm, hl. = 35 mm
Utěsnění spáry těsnícím provazcem

penetrací stěn
zalitím spáry



Rozestoupená p říčná spára



Rozestoupená p říčná spára

Popis:
a) šířka spáry > 15 mm při teplotě +5 - +150C za posl. 8 h
b) šířka spáry dosáhne dvojnásobku původní šířky

Příčina:
-teplotní nebo hydratační smršťování betonu
-vliv provozu
-navazující úseky asfaltového krytu

Oprava:
Odstranění zbytků těsnění a nečistot (tlak. voda)
Rozšíření spáry na š = cca 12 mm, hl. = 35 mm
Utěsnění spáry těsnícím provazcem

penetrací stěn
zalitím spáry

Styk C a A krytu po zařezání zaplnit asf. (mod. asf.)



Těsná p říčná 
spára



Těsná p říčná spára

Popis:
Přiblížení sousedních desek – š. spáry je menší než původní

Příčina:
-posun desek v úsecích s větším podélným spádem
-teplotní dilatace desek

Oprava:
Proříznutí spáry na celou tloušťku desky
Odstranění zbytků těsnění a nečistot (tlak. voda)
Rozšíření spáry na š = 8-12 mm, hl. = 35 mm
Utěsnění spáry těsnícím provazcem

penetrací stěn
zalitím spáry



Vzájemný posun betonových pás ů



Vzájemný posun betonových pás ů

Popis:
Betonové pásy se pohybují – posun až 100 mm

Příčina:
-nekotvené betonové pásy
-podklad umožňující snadný posun pásů
-velký podélný spád
-vliv dopravy

Oprava:
Odstranění zbytků těsnění a nečistot ve spáře(tlak. voda)
Rozšíření spáry na š = 8-12 mm, hl. = 35 mm
Utěsnění spáry těsnícím provazcem

penetrací stěn
zalitím spáry

Vyrovnání desek zvedáním nebo zbroušením + impregnace



Rozpad betonu na podélné spá ře



Rozpad betonu na podélné spá ře
Popis:
Rozpad betonu na styku desek, š = 100 mm, hl.= 150 mm
Postupuje odspodu k povrchu nebo i opačně, dl. desítky m

Příčina:
Nefunkční odtok vody na styku CB krytu a podkladní vrstvy. 
Do neutěsněné spáry proniká roztok soli. 
Roztok za spolupůsobení mrazu rozrušuje beton.

Oprava:
-zařezání okrajů na hl. min. 50 mm
-vybourání narušeného betonu – odstranění nečistot
-vyvrtání otvorů pro kotevní trny v neutrálné rovině desky
-uložení trnů a podélné výztuže
-zaplnění správkovou hmotou a ochrana povrchu
-utěsnění spáry
-impregnace povrchu



Oprýskaná hrana p říčné spáry



Oprýskaná hrana p říčné spáry
Popis:
Bodové až několik dm dlouhé odlomení jedné nebo obou hran
Odlomení hl.= 10-50 mm, vyskytuje u neutěsněných spar.

Příčina:
a) Při řezání spáry následkem vydrolování kamínků
b) Nečistoty zapadlé do spáry vlivem tep. dilatace způsobí 

velká kontaktní napětí na hranách – překr. mez. pevnosti B.

Oprava do š 12 mm:
Odstranění zbytků těsnění a nečistot (tlak. voda)
Rozšíření spáry na š = 8-12 mm, hl. = 35 mm
Utěsnění vymezovací vložkou, penetrací stěn, zalitím spáry. 

nad š 12 mm:
Zařezání okrajů na hl. min. 20 mm, odstranění nečistot,
Vytvoření spáry na celou tloušťku opravy, zaplnění, 
utěsnění, impregnace povrchu



Ulomená hrana 
desky



Ulomená hrana desky
Popis:
Oblouková trhlina (D) na příč. i pod. hranách dl. desítky cm

Příčina:
a) Smykovým napětím od zatížení (příliš čerstvý beton)
b) Řezáním spár v příliš čerstvém betonu

Oprava:
a) Probroušení trhlina na š = 10–15 mm hl.= 35 mm

Odstranění nečistot (tlak. voda)
Těsnící provazec, penetrace stěn, zalití spáry.

b) Svislým řezem ohraničit prostor poruchy 
Odstranění nečistot (tlak. voda)
Vymezovací vložka na celou tloušťku opravy, zaplnění,              

utěsnění, impregnace povrchu



Podélná trhlina



Podélná trhlina
Popis:
Podélná trhlina na celou tloušťku desky, může být větvená.

Příčina:
a) Zatížení dopravou
b) Nerovnost podkladu
c) Sedání násypového tělesa
d) Pozdní řezání podélných spár na široké desce

Oprava:
a) Probroušení trhlina na š = 10–15 mm hl.= 35 mm

Odstranění nečistot (tlak. voda)
Těsnící provazec, penetrace stěn, zalití spáry.

b) Vyfrézování min. š = 10 mm, prořezání sousedních spar  
na celou tl. Krytu. Utěsnění sousedních spar. Vyřezání 

drážek pro spony s vyvrtáním otvorů. Osazení spon a 
zaplnění správkovou hmotou. Ošetření povrchu.



Šikmá trhlina



Šikmá trhlina
Popis:
Trhlina propojuje pod. hrany desky v její celé tloušťce.

Příčina:
a) Zatížení dopravou (poddimenzování)
b) Tepelné borcení a zatížení
c) Nerovnost podkladu (rozdílná únosnost podkladu)
d) Neúčinná podélná spára

Oprava:
a) Probroušení trhlina na š = 10–15 mm hl.= 35 mm

Odstranění nečistot (tlak. voda)
Těsnící provazec, penetrace stěn, zalití spáry.

b) Vyfrézování min. š = 10 mm, prořezání sousedních spar  
na celou tl. Krytu. Utěsnění sousedních spar. Vyřezání       

drážek pro spony s vyvrtáním otvorů. Osazení spon a 
zaplnění správkovou hmotou. Ošetření povrchu.



Nepravidelná 
trhlina



Nepravidelná trhlina
Popis:
Trhlina s křivolakým průběhem – podélné.

Příčina:
a) Heterogenita betonu
b) Pozdní řezání spár
c) U dobetonovaných pruhů, u nichž nejsou vytvořeny příčné 

spáry na celou tl. desky už v čerstvém betonu

Oprava:
a) Probroušení trhlina na š = 10–15 mm hl.= 35 mm

Odstranění nečistot (tlak. voda)
Těsnící provazec, penetrace stěn, zalití spáry.

b) Vyfrézování min. š = 10 mm, prořezání sousedních spar  
na celou tl. Krytu. Utěsnění sousedních spar. Vyřezání       

drážek pro spony s vyvrtáním otvorů. Osazení spon a 
zaplnění správkovou hmotou. Ošetření povrchu.



Ulomený roh 
desky



Ulomený roh desky
Popis:
Trhlina propojuje příčnou a podélnou spáru na celou tl. desky.

Příčina:
a) Zatížení volného rohu desky
b) Nevstřícnost sousedních pásů
c) Zatížení příliš čerstvého betonu
d) Vznikem napětí při řezání spár

Oprava:
Zařezání okraje opravy a odstranění ulomeného rohu v celé 
tl. desky. 
Vyvložkování spar (příp. separační nátěr).
Zalití správkovou hmotou – úprava povrchu 
Spáry - těsnící provazec, penetrace stěn, zalití spáry.



Rozlomená deska



Rozlomená deska
Popis:
Trhlina prochází celou tl. desky, kombinace více typů trhlin.

Příčina:
a) Vozovka na konci životnosti
b) Neúnosné podloží
c) Nadměrné sedání násypu

Oprava:
a) Zvednutí a podinjektování pokleslých částí desky.

Vyfrézování trhliny na š = 10-15 mm hl. 35 mm a utěsnění.

b) Vybourání desky. Vyčištění opravy. Separační nátěr.    
Uložení a fixace armovacích sítí. Betonáž. Ochranný postřik. 
Impragnace povrchu. Těsnění spar.



Pumpování desky



Pumpování desky
Popis:
Svislý pohyb nepodporovaných okrajů desek při přejezdech.

Příčina:
Svislé pohyby pumpují vodu a jemných částic z pokladu. 
Následkem je vytváření dutin, odlamování rohů, př. trhliny.

Oprava:
a) Zvednutí a podinjektování pokleslých částí desky.

Vyfrézování trhliny na š = 10-15 mm hl. 35 mm a utěsnění.

b) Vybourání desky. Vyčištění opravy. Separační nátěr.    
Uložení a fixace armovacích sítí. Betonáž. Ochranný postřik. 
Impragnace povrchu. Těsnění spar.



Vertikální posun 
pásů



Vertikální posun pás ů

Popis:
Rozdíl výšek bet. pásů > 6 mm. Posun na délce desítek m.

Příčina:
Dohutňování podkladu a podloží následkem většího zatížení 
za spolupůsobení vody.

Oprava:
Vyrovnání zvedáním desek s podinjektováním, příp. 
zbroušení nerovnosti.
Obnova těsnění spáry.



Vyst řelení desky



Vyst řelení desky
Popis:
Příčné zlomy CB krytu v místě prac. spáry s vyboulením. 
Projeví se při vyšších teplotách.
Příčina:
Tepelná dilatace při nedostatku volného prostoru v př. spárách.

Oprava:
a) Vybourání desky. Vyčištění opravy. Separační nátěr.    

Uložení a fixace armovacích sítí. Betonáž. Ochranný 
postřik. Impragnace povrchu. Těsnění spar.

b) Nahrazení CB desky netuhou vozovkou
zlepšení vodního režimu podélnými trativody

c)   Výměna zeminy v podloží za nenamrzavou zeminu


