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Seznam použitých zkratek 

 
AC asfaltový beton 
ČSN Česká národní norma 
CB cementový beton 
DL dlážděný kryt z kamenné kostky 
E0 povrchový modul pružnosti poloprostoru (Surface modulus) /rázový modul pružnosti [MPa] 
FWD zařízení pro měření únosnosti, deflektometr 
GIS geografický informační systém (situační zobrazení s využitím ortofotomapy) 
HS hloubková sonda 
IS inženýrské sítě 
JV jádrový vývrt 
JP jízdní pruh (část vozovky určená pro řízený pohyb vozidel v jednom směru) 
JPa jízdní pás (je tvořen jízdními pruhy) 
LV ložní vrstva krytu 
MA litý asfalt 
OV obrusná vrstva krytu 
PV  podkladní vrstva krytu 
SDZ svislé dopravní značení 
ŠD štěrkodrť 
ŠP štěrkopísek 
TP Technické podmínky 
ÚK účelová komunikace 
VIP vizuální prohlídka 
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Úvod  
 
Na základě písemné smlouvy mezi Odborem správy majetku a komunálních služeb města Přerova 
jako objednatelem a firmou PavEx Consulting, s.r.o jako zhotovitelem byla provedena základní 
pasportizace vybraných účelových komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren a dále 
podrobná diagnostika páteční trasy spojující brány u napojení na ulicích Kojetínská a Tovačovská. 
Cílem pasportizačních prací bylo zjistit základní neproměnné parametry vozovek: 

- délky a šířky úseků,  
- typy povrchových úprav včetně jejich ploch 
- konstrukčního složení vozovek (typy a tloušťky vrstev až do hloubky aktivní zóny podloží) 
- fotodokumentace komunikací zachycující jejich aktuální stav s krokem 20m 

Cílem diagnostických prací bylo zjištění stavu porušení povrchu vozovky, podrobné zjištění 
konstrukčního složení a posouzení stavu únosnosti konstrukce vozovky i podloží tak, aby v závěru 
zprávy mohla být navržena technicky optimální oprava vozovky odpovídající zásadám platných 
národních předpisů. 

 
Posouzení stavu vozovky a návrh opatření byly provedeny v souladu s níže uvedenými předpisy: 

▪ TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR pod č. j. 164/10-910-IPK 
s účinností od 1. března 2010), 

▪ TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MDS ČR pod č. j. 165/10-
910-IPK/1 s účinností od 1. března 2010), 

▪ TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (schváleno MD ČR OPK pod č. j. 
517/04-120 RS/1 ze dne 23. 11. 2004 s účinností od 1. prosince 2004)  

▪ TP 170 Dodatek (schváleno MD – OSI, čj. 682/10-90-IPK/1 ze dne 12. 8. 2010, s účinností od 
1. září 2010). 

Měření únosnosti bylo provedeno v souladu s předpisy 
▪ ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží  
▪ TP 87, částí vztahující se k měření únosnosti vozovek. 

Odběry vzorků vrstev a jejich rozbory byly provedeny dle národních norem: 
▪ ČSN EN 12697-36 - Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka 

 - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 
▪ ČSN    CEN ISO/TS 17892 1-12 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky    

     zemin 
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1 Lokalizace úseků 
Předmětem základní pasportizace jsou účelové komunikace v areálu bývalých Přerovských 
strojíren. Tyto jsou graficky vyznačeny v mapovém podkladu přílohy 1, příloha obsahuje také 
tabulkový seznam úseků s jejich délkami, šířkami a plochami. 
 

Předmětem podrobné diagnostiky vozovky je tzv. páteřní trasa areálem zahrnující úseky 
účelových komunikací A_1 ; A_2 ; A_3 ; A_4 ; A_5 (viz příloha 1) v celkové délce 814m. 
Začátek úseku (ZÚ) s hodnotou staničení projektu KM 0,000 je v úrovni vjezdové brány u ulice 
Kojetínská. 
Konec úseku (KÚ) s hodnotou staničení projektu KM 0,814 je v úrovni napojení na silnici II/434 (ul. 
Tovačovská).  

Lokalizace jevů: Pro lokalizaci neproměnných i proměnných parametrů vozovky, 
tedy i poruch, bodů měření únosnosti, vývrtů a sond, byl z důvodu jednoznačné identifikace 
výskytů jevů/záznamů používán „uzlový lokalizační systém“ se zvoleným ZÚ a KÚ. 
Staničení výskytu porušení, měřených míst únosnosti a odběrů vzorků z jádrových vývrtů 
a hloubkových vrtaných sond vychází z údajů zjištěných při vlastním měření. Tato jsou u většiny 
diagnostických činností zaznamenávána automaticky měřícími zařízeními použitými při 
diagnostice, tj. sběrovým vozidlem pro záznam poruch a deflektometrem (FWD) pro měření 
parametrů únosnosti. Měřená místa únosnosti vozovky jsou zároveň lokalizována GPS 
souřadnicemi, tato data nejsou ve zprávě prezentována, mohou však být na vyžádání poskytnuta. 
 

2 Charakteristiky prostředí páteřní trasy 
Předmětná komunikace je hlavní dopravní trasou v průmyslovém areálu bývalých Přerovských 
strojíren. Z hlediska proměnlivosti proměnných i neproměnných parametrů vozovky a výskytu 
několika křížících kolejových tras je možné komunikaci považovat za vysoce nehomogenní. 
Podrobný popis parametrů vozovky je uveden níže v kapitole XX popisující doporučené návrhy 
oprav. V celé délce úseku se jedná o obousměrnou komunikaci. Rychlost vozidel je vzhledem 

k vedení trasy v celé délce úseku omezena pod 50km/h. 

Nadmořská výška trasy komunikace je v celé délce úseku cca 215m, sklonové poměry jsou takto 
minimální. 
Návrhová úroveň porušení (NÚP) vozovky byla na základě TP170 v souvislosti s jeho dopravním 
významem a dopravním zatížením zvolena v úrovni D1. 

Dopravní zatížení (DZ) uvažované při výpočtu únosnosti a návrhu opravy bylo zadáno na základě 
odhadu s denní intenzitou TNV0=56. Komunikace je takto v třídě „V“ dopravního zatížení, tj. 
s rozpětím intervalu TNV0 15 až 100, (ČSN 73 6114).  
Pro účely posouzení únosnosti byl proveden přepočet na denní počet přejezdů návrhovou 
nápravou (Nd) pro dané podmínky (koeficienty Ci). Tyto výpočty jsou uvedeny 
v příloze 5. 
Součinitel meziročního nárůstu intenzity TNV ve výpočtu parametrů únosnosti uvažován hodnotou 
m=0,0%, délka návrhového období je 25 let. 

Z pohledu konstrukčního složení se jedná o vozovky s tuhou i netuhou konstrukcí.  
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3 Popis metodiky vizuální prohlídky povrchu vozovky  
 
Záznam porušení na povrchu vozovky pro potřeby návrhu údržby a oprav byl proveden metodou 
„pomalu jedoucího vozidla“ se záznamem dat do počítače. Systém je založen na technickém 
vybavení - vozidlo se speciálním elektronickým snímačem ujeté vzdálenosti (čítač impulzů FWM) a 
přenosným počítačem (laptop) s programem ViPNG Collection. 
Záznam jevů byl pořízen s délkovou přesností 1 m s přípustnou chybou zařízení 1m/1km. Pro 
záznam poruch při sběru a pro jejich následné zpracování (grafická prezentace dat, sumarizace, 
export a import dat) je používán program VipNG Processing. 
 
Délkové a plošné vymezení poruch 
 
Poruchy jsou rozděleny do skupin: 

• poruchy ojedinělé - bez rozměru  

• s předdefinovanou plochou  

• poruchy souvislé - s předdefinovanou šířkou  

• s definovanou šířkou v % šířky jízdního pásu 

• na celou šířku jízdního pásu 
 
Poruchy ojedinělé (bodové) s předem určenou plochou na 0,5 m2 

- lokální mozaiková trhlina 
- lokální hloubková koroze 
- výtluky 

Poruchy ojedinělé (lokální) s předem definovanou plochou 3 m2 
- místní hrbol 
- místní pokles 
- síťová trhlina 

 
Poruchy ojedinělé s průběhem přes celou šířku vozovky bez udání délky poruchy 

- trhlina příčná úzká 
- trhlina příčná široká 
- trhlina příčná rozvětvená 
- příčný hrbol 

Poruchy souvislé definované začátkem a koncem bez šířkové specifikace 
- trhlina podélná úzká 
- trhlina podélná široká 
- trhlina podélná rozvětvená 

Poruchy souvislé definovanou šířkou vozovky, začátkem a koncem 
- ztráta asfaltového tmelu 
- příčný pokles 
- síťové trhliny 

Poruchy souvislé se zaznamenanou šířkou, začátkem a koncem  
(porušení se zaznamenávají v desítkách procent šířky vozovky) 

- plošná deformace vozovky  
- hloubková koroze  
- výtluky  
- mozaikové trhliny 
- síťové trhliny 
- vyjeté koleje 
- ztráta mikro/makro textury – drsnosti povrchu 
- ztráta kameniva z nátěru 
- koroze EKZ 

Vyjeté koleje jsou u dvoupruhových komunikací při sběru evidovány pro každý z obou pruhů – 
hodnoty udávají přibližnou hloubku nerovností zjištěnou vizuálně. 
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Vyhodnocením poruch je prezentace posbíraných dat všech druhů poruch graficky nebo datově ve 
formě výpisu s informací o staničení, ploše, šířce, délce, popř. také hloubce poruchy. Grafická 
prezentace je rozhodovacím nástrojem pro rozdělení měřeného úseku na podúseky s různou 
úrovní rozsahu i typu porušení, a to pro předběžné vytýčení úseku s jednotnou technologií údržby 
nebo opravy včetně zohlednění místních podmínek.  

 
Hodnocení stavu povrchu vozovek: Po detailním zpracování poruch na každém úseku je 
provedena sumarizace poruch do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné 
technologii údržby, resp. opravy. Z analýzy poruch je následně na základě TP 87, (tab. 7.) 
provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silnice do pěti kategorií dle stavu porušení od 
hodnocení stavu „1-výborný“ po „5-havarijní“ viz následující tabulka. Pro zatřídění úseků je 
rozhodující rozsah porušení, většinou procento porušení plochy úseku poruchou s největším, tj. 
rozhodujícím rozsahem. U některých poruch je měřítkem jejich délka, popřípadě jejich počet 
vztažený k délce úseku, nebo hloubka poruchy. 

 

 

 

Na základě podrobné vizuální prohlídky lze popsat stav porušení, popř. další parametry. Tyto jsou 
uvedeny níže v kapitole 6 zabývající se rozborem porušení, konstrukčním složením 
a stavem únosnosti. 

Grafické a tabulkové výstupy ze záznamu porušení jsou obsahem přílohy 4. Při provádění měření 
byla pořízena fotodokumentace s krokem snímkování 20m zachycující porušení povrchu vozovky 
a navazujících prvků příčného profilu silničního tělesa. Tato je obsahem přílohy 7, fotografie v 
plném rozlišení jsou na přiloženém datovém nosiči ke kopii zprávy č. 1. 

 

 

4 Popis použitých metod získání konstrukčního složení vozovky 
Konstrukční složení vozovek bylo na úsecích určených pro základní pasportizaci i úsecích 
určených k podrobné diagnostice získáno na základě odběrů vzorků vrstev: 

• jádrovými vývrty na hloubku všech stmelených vrstev. Jádrové vrty byly provedeny silniční 
jádrovou vrtačkou s průměrem jádra 150mm. 

• vrtanými hloubkovými sondami do hloubky aktivní zóny podloží tj. 1,5m pod niveletu. Sondy 
byly provedeny s průměrem jádra 100mm. 

 
Stav konstrukčního složení na všech úsecích je zdokumentován v příloze 3, tato obsahuje tabulky 
s popisem typů vrstev a jejich tloušťkami, dále fotodokumentaci materiálů odebraných 
z hloubkových sond i jádrových vývrtů. Na páteřní trase byl proveden rozbor podložní zeminy, 
související protokoly jsou taktéž obsahem této přílohy.    
 
 
 
      
 

Poruchy výborný dobrý vyhovující nevyhovující havarijní

Trhliny úzké a mozaikové 0 >0 and <3 >=3 and <5 >=5 and <10 >=10

Trhliny síťové 0 >0 and <1 >=1 and <3 >=3 and <5 >=5

Hloubková koroze 0 >0 and <1 >=1 and <3 >=3 and <5 >=5

Výtluky 0 >0 and <0,1 >=0,1 and <1 >=1 and <2 >=2

Deformace 0 >0 and <1 >=1 and <3 >=3 and <5 >=5

Koleje <6mm >=6 and <10mm >=10 and <15mm >=15 and <22mm >= 22mm

Ztráta drsnosti 0 >0 and <3 >=3 and <10 >=10 and <30 >=30

Ztráta kameniva >=0 and <5 >5 and <10 >=10 and <15 >=15 and <25 >=25

Klasifikace poruch pro návrhovou úroveň porušení D1
Stav povrchu
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5 Popis měření a posouzení únosnosti konstrukce vozovky  
Posouzení únosnosti konstrukce vozovky na úsecích páteřní trasy určených k podrobné 
diagnostice bylo provedeno na základě měření rázovým zařízením – deflektometrem SWECO 
PRIMAX 3000 (SN-9705-050 / 0805-302). Vyhodnocení bylo provedeno vyhodnocovacím 
programem RoSy® Design. 
Princip měření spočívá v pádu závaží o dané hmotnosti z určené výšky na kruhovou 
segmentovanou zatěžovací desku tak, aby dynamický ráz vyvolaný pádem závaží odpovídal 
účinku přejezdu kola návrhové nápravy rychlostí 50-70 km/h. Tento dynamický ráz, resp. jeho 
šíření je zaznamenáno sadou snímačů umístěných na povrchu vozovky za účelem popsání 
charakteristik dvou až třívrstvého systému konstrukce vozovky vycházející z teoretických základů 
Bousinesqa, a řešení vrstevnatého poloprostoru dle Kirk-Odemarka.  
Na základě změřené průhybové čáry jsou na každém měřeném bodě programem stanoveny 
moduly pružnosti vrstev systému.  
Dle definovaného dopravního zatížení je následně stanovena zbytková životnost vozovky 
z hlediska její únosnosti. V místech měření, kde není dosaženo životnosti stejné jako je délka 
návrhového období, program navrhne tzv. „teoretické zesílení“ konstrukce vozovky přidáním vrstvy 
AC tak, aby bylo dosaženo životnosti běžného návrhového období, tj. 25 let. 
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6 Návrh technologií údržby a oprav 
 
Níže předložené návrhy oprav vychází ze závěrů jednotlivých diagnostických prací, tj.  
stavu porušení povrchu vozovky, konstrukčního složení vozovky a únosnosti konstrukce vozovky. 
Návrhy oprav byly voleny pro NÚP=D1 a intenzitu dopravního zatížení TNV0=56 s vědomím 
pomalé jízdy vozidel (50km/hod a méně). 
 
ÚSEK 1 KM 0.000 – 0.070 délka 70m plocha cca 563m2 (bez rozšíření v křižovatkách) 

Lokalizace úseku: A_1 KM 0,000-0,057 
   A_2 KM 0,000-0,013 
Konstrukční složení: 
Povrch vozovky je tvořen litým asfaltem (MA) v tloušťce 25mm, pod kterým byla zastižena 
podkladní vrstva z penetračního makadamu (PM) v tloušťce 155mm. Níže byla zastižena vrstva 
navážky různorodého materiálu v tloušťce 420mm . 

Stav porušení: 
Povrch vozovky z MA je porušen trhlinami síťového charakteru zabírající 50%-80% šířky vozovky. 
Povrch vozovky vykazuje deformace. U konce úseku A_1 je zapravený příčný překop. Některé 
poruchy byly v minulosti provizorně vyspravovány. 
Na základě kritérií TP87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku zařadit do stavu 
5-havarijní, kdy v návaznosti na závěry z dalších diagnostických prací se doporučuje 
bezprostřední provedení buď údržby, opravy nebo rekonstrukce. 

Křížení s kolejovou dráhou: 
Na začátku úseku v úrovni vjezdové brány je ve vozovce instalovaná šachta v šířce cca 40-50cm 
s ocelovým překrytím, které je pojížděno vozidly. 
Konec úseku předpokládané opravy je v úrovni křížení s kolejovou dráhou. 

Únosnost: 
Únosnost vozovky je po délce úseku proměnná, nedostatečná. Zbytková životnost konstrukce 
vozovky na základě provedeného měření únosnosti je v rozpětí 5-24 roků. Nedostatečná únosnost 
je zapříčiněna sníženými parametry vrstvy PM a podloží. 

Strategie opravy: 
Oprava vozovky je navržena ve dvou variantách A-ekonomická a B-komplexní. 
Oba návrhy oprav jsou voleny s cílem zachování stávající nivelety. 
 
VARIANTA A – ekonomická varianta opravy eliminující snížené parametry únosnosti podkladní  
                            PM vrstvy, podloží je i přes lokálně zjištěnou sníženou únosnost zachováno.   
                            Úroveň zemní pláně bude zvýšena o cca 100mm do úrovně navážky   
                            s parametry MZ.  Oprava zahrnuje výměnu krytu a podkladní vrstvy vozovky. 
      
Návrh postupu opravy vozovky 

1. Odstranění obrusné vrstvy krytu vozovky z litého asfaltu (MA) v tloušťce 25mm frézováním 
nebo vybouráním. 

2. Odstranění podkladní vrstvy vozovky z penetračního makadamu (PM) v tloušťce 150mm 
vybouráním. 

3. Odtěžení části vrstvy navážky v tloušťce cca 145mm. Cílem je po následném srovnání a 
dohutnění dosáhnout úrovně -320mm pod stávající niveletou, tak aby na daném povrchu, 
který bude pokládán za povrch ochranné vrstvy v kvalitě MZ, mohla být vybudována nová 
konstrukce vozovky v tloušťce 320mm. Dle ČSN 73 6133 musí být v úrovni povrchu ochranné 
vrstvy dosažena únosnost Edef,2≥60MPa. 

4. Pokládka nestmelené podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA v tloušťce 200mm. Dle ČSN 73 6133 
musí být na povrchu vrstvy dosažena únosnost Edef,2≥100MPa. 

Označení vrstvy:   ŠDA  200mm ; ČSN 73 6126-1 
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                                        5. Pokládka podkladní vrstvy krytu ze směsi ACP 22+ v tloušťce 70mm.  

      Označení vrstvy:   ACP 22+ 70mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

6. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-0,40kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

7. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 50mm.  

      Označení vrstvy:   ACO 11 50mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

 
Konstrukční složení nové vozovky je položkově po jednotlivých vrstvách uvedeno v tabulce níže, 
kde nově pokládané vrstvy jsou zvýrazněny červeně, stávající vrstvy šedě. 
 

Návrhová úroveň porušení D1 

Vrstva-popis Vrstva-specifikace Tloušťka [mm] 

Kryt  - obrusná vrstva ACO 11 50 

Spojovací postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 

Kryt  - podkladní vrstva ACP 22+ 70 

Podkladní vrstva vozovky ŠDA 200 

Navážka ochranná vrstva Navážka min. 100-150mm 

Podloží 
(zemní pláň navýšena o cca +100mm do vrstvy 
zachované části vrstvy navážky) 

PIII 
Edef,2≥45MPa 

 
Posudek dané skladby konstrukce vozovky návrhovým programem LayEps je níže. Tento 
předpokládá kvalitu podloží PIII, nepříznivý vodní režim podloží, nadmořskou výšku do 300 m., 
dopravní zatížení TNV0=56 s omezením rychlosti pod 50km/h a meziroční nárůst dopravy m=0%. 

 

Posouzení vozovky :      MK Přerov oprava ÚSEK 1 

 

                    Návrhové období    25 

          delta z          1.00     C1 =   .50      poloměr otisku    120.3 

          delta k          1.00     C2 =   .70      intenzita           .55 

          TNVo              56.     C3 =   .70      vzdálenost kol    344.0 

          TNVc          255500.     C4 =  2.00 

 

          Vrstvy :   čís.   materiál     tl.    spolupůs.  poměrné porušení 

 

                      1     ACO +        50.       .000          .0000 

                      2     ACP +        70.       .000          .4571 

                      3     SD          200.       .000          .0000 

                      4     MZ       min100.       .000          .0000 

 

                            celkem      420.           min. tl.      0. 

 

          Podloží  : modul střední    50.    poměrné porušení    .9438 

                     modul jarní      50. 

 

                     index mrazu     375. 

                     režim pendulární 

                     nebezpečně namrzavé 

 

    Konstrukce vozovky je vyhovující. 
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VARIANTA B – komplexní varianta opravy eliminující snížené parametry únosnosti podkladní  
                            PM vrstvy i podloží. Oprava je řešena celkovou rekonstrukcí včetně zlepšení     
                            podloží. 
 
Návrh postupu opravy vozovky 

1. Odstranění obrusné vrstvy krytu vozovky z litého asfaltu (MA) v tloušťce 25mm frézováním 
nebo vybouráním. 

2. Odstranění podkladní vrstvy vozovky z penetračního makadamu (PM) v tloušťce 150mm 
vybouráním. 

3. Odtěžení celé tloušťky vrstvy navážky v tloušťce cca 420mm a části tloušťky aktivní zóny 
podloží 170mm. Po odtěžení bude dosaženo úrovně -770mm pod stávající niveletou. 

4. Zlepšení únosnosti podloží položením vrstvy v tloušťce 300mm ze zeminy nebo jiného 
vhodného materiálu (ŠP, drobný betonový recyklát) splňující CBR≥15% tak, aby na povrchu 
této vrstvy, která bude pokládána za novou zemní pláň, bylo dosaženo únosnosti 
Edef,2≥45MPa. 

5. Pokládka ochranné vrstvy vozovky z ŠP nebo v případě lokální dostupnosti z MZ v tloušťce 
150mm. Dle ČSN 73 6133 musí být na povrchu vrstvy dosažena únosnost Edef,2≥60MPa. 

Označení vrstvy:   ŠPA  (MZ)  200mm ; ČSN 73 6126-1 

6. Pokládka nestmelené podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA v tloušťce 200mm. Dle ČSN 73 6133 
musí být na povrchu vrstvy dosažena únosnost Edef,2≥100MPa. 

Označení vrstvy:   ŠDA  200mm ; ČSN 73 6126-1 

7. Pokládka podkladní vrstvy krytu ze směsi ACP 22+ v tloušťce 70mm.  

      Označení vrstvy:   ACP 22+ 70mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

8. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-0,40kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

9. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 50mm.  

      Označení vrstvy:   ACO 11 50mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

 
Konstrukční složení nové vozovky je položkově po jednotlivých vrstvách uvedeno v tabulce níže, 
kde nově pokládané vrstvy jsou zvýrazněny červeně, stávající vrstvy šedě. 
 

Návrhová úroveň porušení D1 

Vrstva-popis Vrstva-specifikace Tloušťka [mm] 

Kryt  - obrusná vrstva ACO 11 50 

Spojovací postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 

Kryt  - podkladní vrstva ACP 22+ 70 

Podkladní vrstva vozovky ŠDA 200 

Ochranná vrstva ŠP (MZ) 150mm 

Podloží 
zlepšení podloží vrstvou v tloušťce 300mm z 
vhodného matriálů splňujícího CBR≥15% 

PIII 
Edef,2≥45MPa 
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Posudek dané skladby konstrukce vozovky návrhovým programem LayEps je níže. Tento 
předpokládá kvalitu podloží PIII, nepříznivý vodní režim podloží, nadmořskou výšku do 300 m., 
dopravní zatížení TNV0=56 s omezením rychlosti pod 50km/h a meziroční nárůst dopravy m=0%. 

 

Posouzení vozovky :      MK Přerov oprava ÚSEK 1 REKONSTRUKCE 

 

          Úroveň porušení    D1                     počet kol             2 

          Návrhové období    25 

          delta z          1.00     C1 =   .50      poloměr otisku    120.3 

          delta k          1.00     C2 =   .70      intenzita           .55 

          TNVo              56.     C3 =   .70      vzdálenost kol    344.0 

          TNVc          255500.     C4 =  2.00 

 

          Vrstvy :   čís.   materiál     tl.    spolupůs.  poměrné porušení 

 

                      1     ACO +        50.       .000          .0000 

                      2     ACP +        70.       .000          .4477 

                      3     SD          200.       .000          .0000 

                      4     SP          150.       .000          .0000 

 

                            celkem      470.           min. tl.      0. 

 

          Podloží  : modul střední    50.    poměrné porušení    .5812 

                     modul jarní      50. 

 

                     index mrazu     375. 

                     režim pendulární 

                     nebezpečně namrzavé 

 

    Konstrukce vozovky je vyhovující. 
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ÚSEK 2 KM 0.070 – 0.301 délka 231m plocha cca 1630m2 (bez rozšíření v křižovatkách) 

Lokalizace úseku: A_2 KM 0,013-0,241 
   A_2 KM 0,000-0,060 
Konstrukční složení: 
Povrch vozovky je tvořen jednovrstvým asfaltovým betonem (AC) v tloušťce 72mm, pod kterým 
byla zastižena podkladní vrstva z penetračního makadamu (PM) v tloušťce 128mm. Níže byla 
zastižena vrstva navážky různorodého materiálu v tloušťce 450mm. 
V úseku staničení KM 0,172 – 0,179 je povrch vozovky s krytem z litého asfaltu, konstrukční 
složení nebylo zjišťováno, předpokládá se shodné jako na úseku opravy 1. 

Stav porušení: 
Povrch vozovky z AC je porušen mozaikovými trhlinami převážně lokálního charakteru, dále 
lokálními deformacemi, lokálními výskytu hloubkové koroze povrchu vozovky a výtluky v obrusné 
vrstvě krytu. Některé poruchy byly v minulosti provizorně opravovány. Povrch z MA je porušen 
trhlinami síťového charakteru zasahující celou šířku vozovky.  
Na základě kritérií TP87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku v úsecích s AC 
krytem zařadit do stavu 2-dobrý až 3 vyhovující, na úseku s MA krytem do stavu 5-havarijní. U 
vozovek se stavem porušení v třídě 2 až 3 se doporučuje plánovat opravu ve střednědobém 
horizontu, údržba do doby provedení opravy by však neměla být zanedbávána. U vozovek se 
stavem porušení 5 by oprava měla být proveden a v krátké době, kdy o technologii opravy nebo 
údržby je nutné rozhodnout v návaznosti na závěrech z dalších diagnostických prací. 

Křížení s kolejovou dráhou: 
Na konci úseku opravy 1, resp. začátku úseku opravy 2 je vozovka křížena kolejovou dráhou. 
Po délce úseku opravy 2 je dále pět křížení s kolejovou dráhou. 

Únosnost: 
Únosnost vozovky je po délce úseku vyhovující, pouze v blízkosti křížení s kolejovou dráhou (KM 
0,080) je snížená. Únosnost vozovky měřena na MA povrchu (KM 0,120) je vyhovující, dle 
vypočítaných parametrů únosnosti jednotlivých vrstev je pod krytovou MA vrstvou pravděpodobně 
tuhá cementem stmelená vrstva.  

Strategie opravy: 
Oprava vozovky je navržena jedné „ekonomické“ variantě. 
Technologické zásady vycházející z platných ČSN a TP neumožňují při akceptování 
ekonomických hledisek zachování nivelety, je nutné připustit její snížení o -10mm. 
Striktní požadavek zachování nivelety by si vyžádalo neúměrně vyšší náklady na opravu vozovky, 
blízké její rekonstrukci. Při projektování opravy však není možné opomenout úroveň kolejových 
drah. S kterými se vozovka kříží 5x (při uvažování začátku úseku potom 6x). 
 
Návrh postupu opravy vozovky 

1. Odstranění obrusné vrstvy krytu vozovky z asfaltového betonu (AC) v tloušťce 70mm 
frézováním. Po odfrézování bude dosaženo povrchu podkladní vrstvy z PM. Na úseku  s 
krytem z MA (KM 0,1472-0,179) se předpokládá menší tloušťka MA a níže potom vrstva 
stmelená cementem (CB, KSC/SC C). V daném úseku se doporučuje frézováním odstranit 
vrstvy také do hloubky 70mm. 

2. Vyčištění odfrézovaného povrchu tlakovou vodou a kartáčováním. 

3. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,25-0,60kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

4. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 60mm. Dodatek TP170 na straně 
8 v Poznámce 3 v odůvodněných případech dovoluje navýšení maximální tloušťky AC vrstev, 
v daném případě u ACO11 o +10mm, tj. na navrhovaných 60mm. 

      Označení vrstvy:   ACO 11 60mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
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Konstrukční složení nové vozovky je položkově po jednotlivých vrstvách uvedeno v tabulce níže, 
kde nově pokládané vrstvy jsou zvýrazněny červeně, stávající vrstvy šedě. 
 

Návrhová úroveň porušení D1 

Vrstva-popis Vrstva-specifikace Tloušťka [mm] 

Kryt  - obrusná vrstva ACO 11 60 

Spojovací postřik PS-E 0,25-0,60 kg/m2 

Podkladní vrstva PM 128 

Podkladní vrstva vozovky Navážka 450 

Podloží PIII 
Edef,2≥45MPa 

 
 V případě, že na úseku s MA krytem KM 0,172-0,179) bude po odfrézování 70mm krytových 
vrstev nezpevněná vrstva, je nutné provést celkovou rekonstrukci dle postupu popsaného v části 
ÚSEK 1, Varianta A. 
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ÚSEK 3 KM 0.301 – 0.441 délka 140m plocha cca 1050m2 (bez rozšíření v křižovatkách) 

Lokalizace úseku: A_3 KM 0,060-0,200 

Konstrukční složení: 
Povrch vozovky je tvořen litým asfaltem (MA) v tloušťce 20mm, který je položen na 
cementobetonové vrstvě (CB) v tloušťce 280mm. CB kryt je dělen příčnými spárami a podélnou 
spárou přibližně v podélné ose komunikace. Pod CB vrstvou je vrstva navážky různorodého 
materiálu v tloušťce 250mm. 

Stav porušení: 
Povrch vozovky z MA je porušen příčnými trhlinami a podélnou trhlinou. Trhliny se kopírují z CB 
krytu k povrchu vozovky.  
Na základě kritérií TP87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku zařadit do stavu 
5-havarijní, kdy v návaznosti na závěrech z dalších diagnostických prací se doporučuje 
bezprostřední provedení buď údržby, opravy nebo rekonstrukce. 

Křížení s kolejovou dráhou: 
Na konci úseku opravy v KM 0,441 je vozovka křížena kolejovou dráhou. Za křížením je úsek 
s dlážděným krytem. 

Únosnost: 
Únosnost vozovky je vyhovující, parametry únosnosti jednotlivých vrstev jsou však vysoce 
proměnlivé. V blízkosti konce úseku (KM 0,440) v těsné blízkosti křížení vozovky s kolejovou 
dráhou byla zjištěna snížená únosnost vozovky. 
Únosnost podloží je vyhovující. 

Strategie opravy: 
Oprava vozovky je navržena jedné „ekonomické“ variantě s variantním přístupem k řešení 
zamezení kopírování trhlin z CB krytu k povrchu nového AC krytu. 

Návrh postupu opravy vozovky 

1. Odstranění obrusné vrstvy krytu vozovky z litého asfaltu (MA) v tloušťce 20mm frézováním. 
Po odfrézování bude na prvním úseku (KM 0,301-0,441) dosaženo povrchu původního CB 
krytu. 

2. Odstranění části tloušťky CB krytu frézováním v tloušťce 150mm (pro variantu SAL viz. bod 
návrhu 5a), resp. 120mm (pro variantu geokompozitní mříže viz bod návrhu 5b). 

3. Vyčištění odfrézovaného povrchu tlakovou vodou a kartáčováním. 

4. Utěsnění příčných i podélných spár v CB krytu s ohledem na metodiku oprav na spárách 
(TP92, kapitola 7.2). Cílem je zamezení vzlínání vody přes spáry do CB krytu a nově 
pokládaného AC krytu. 

5. Pokládka vrstvy snižující kopírování reflexních trhlin do AC krytu např.: 
a. vrstva SAL v tloušťce 30mm dle TP 147. 
b. geokompozitní mříž určená ke snížení prokopírování reflexních trhlin do krytových 

AC vrstev, technologie aplikace viz TP147. 

6. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní modifikované asfaltové emulze v množství 
0,15-0,40kg/m2 zbytkového množství asfaltového pojiva, popř. ve složení a množství 
specifikovaném pro konkrétní vrstvu SAL, resp. konkrétní geokompozit.  

      Označení vrstvy:   PS-EP 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

7. Pokládka podkladní vrstvy krytu ze směsi ACP 22+ v tloušťce 70mm.  

      Označení vrstvy:   ACP 22+ 70mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

8. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-0,40kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

9. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 50mm.  

      Označení vrstvy:   ACO 11 50mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
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ÚSEK 4 KM 0.441 – 0.480 délka 39m plocha cca 293m2 (bez rozšíření v křižovatkách) 

Lokalizace úseku: A_3 KM 0,200-0,224 DL kryt 
   A_3 KM 0,224-0,239 MA kryt 
Konstrukční složení: 
Konstrukční složení na první části úseku nebylo obdobně zjišťováno. Kryt je z kamenné dlažby 
velikosti cca 10cm, pod kterou se předpokládá pískový podsyp a dále podkladní nestmelená 
vrstva v tloušťce cca 400mm z navážky, obdobně jako na okolních částech komunikace. 
Předpoklad tlouštěk spodních vrstev vychází z analýzy měřených dat únosnosti. 
Povrch vozovky v druhé části úseku (Km 0,465-0,480) je z litého asfaltu (MA) v tloušťce 18mm, 
pod ním je cca 50mm silná písková vrstva. Dále byla zastižena vrstva betonu (CB) v tloušťce 
90mm. Spodní část konstrukce vozovky je tvořena nestmelenou podkladní vrstvou z navážky v 
tloušťce 330mm. 
Stav porušení: 
Povrch vozovky s dlážděným krytem (KM 0,441-0,465) je porušen deformacemi povrchu. 
Povrch vozovky s MA krytem (KM 0,465-0,480) je porušen zejména trhlinami síťového charakteru 
zabírajícími celou šířku vozovky, dále potom výtluky v krytu. 
Na základě kritérií TP87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku na obou 
částech úseku zařadit do stavu4-nevyhovující (dlážděný kryt), resp. 5-havarijní (MA kryt).  
V návaznosti na závěry z dalších diagnostických prací se  na obou částech úseku doporučuje 
bezprostřední provedení buď údržby, opravy nebo rekonstrukce. 

Křížení s kolejovou dráhou: 
Na začátku úseku opravy v KM 0,441 je vozovka křížena kolejovou dráhou. V úseku s dlážděným 
povrchem je další křížení s kolejovou dráhou v KM  0,446. 

Únosnost: 
Únosnost vozovky na obou úsecích byla vzhledem k délce 39m měřena pouze na dvou místech. 
Stav únosnosti je vzhledem k zcela odlišnému konstrukčnímu složení vozovky velmi rozdílný – 
vyhovující na MA krytu až kriticky nízký na dlážděném krytu Při opravě je nutné na úseku 
s dlážděným povrchem zvýšit únosnost podloží, která je aktuálně snížená. Vzhledem ke 
zjištěnému konstrukčnímu složení na části s MA krytem se doporučuje opravu provést 
rekonstrukcí a to, stejný závěr je pro část s dlážděným krytem.  

Strategie opravy: 
Oprava vozovky je navržena jedné „technologicky optimální“ variantě s cílem zachování nivelety. 
 

Návrh postupu opravy vozovky 

1. Odstranění všech konstrukčních vrstev vozovky na obou částech úseku do hloubky 470mm 
pod niveletu. Na povrchu s dlážděným krytem se jedná o odtěžení dlažby a nestmelených 
podkladních vrstev. Na úseku s MA krytem se jedná o vybourání MA krytu společně 
s pískovým podsypem a spodní CB vrstvou, celková tloušťka je 160-170mm. Na úseku s MA 
krytem je dále potřeba odtěžit celou tloušťku vrstvy násypu, tj. cca 310-330mm. Cílem je 
dosažení úrovně -470mm pod niveletou.  

2. Zlepšení únosnosti podloží výměnou vrstvy v tloušťce 300-400mm ze zeminy nebo jiného 
vhodného materiálu (ŠP, drobný betonový recyklát) splňující CBR≥15% tak, aby na povrchu 
této vrstvy, která bude pokládána za novou zemní pláň bylo dosaženo únosnosti 
Edef,2≥45MPa. 

3. Pokládka ochranné vrstvy vozovky z ŠP nebo v případě lokální dostupnosti z MZ v tloušťce 
150mm. Dle ČSN 73 6133 musí být na povrchu vrstvy dosažena únosnost Edef,2≥60MPa. 

Označení vrstvy:   ŠPA  (MZ)  200mm ; ČSN 73 6126-1 

4. Pokládka nestmelené podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA v tloušťce 200mm. Dle ČSN 73 6133 
musí být na povrchu vrstvy dosažena únosnost Edef,2≥100MPa. 

Označení vrstvy:   ŠDA  200mm ; ČSN 73 6126-1 
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 5. Pokládka podkladní vrstvy krytu ze směsi ACP 22+ v tloušťce 70mm.  

      Označení vrstvy:   ACP 22+ 70mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

6. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-0,40kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

7. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 50mm.  

        Označení vrstvy:  ACO 11 50mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

 
Konstrukční složení nové vozovky je položkově po jednotlivých vrstvách uvedeno v tabulce níže, 
kde nově pokládané vrstvy jsou zvýrazněny červeně, stávající vrstvy šedě. 
 

Návrhová úroveň porušení D1 

Vrstva-popis Vrstva-specifikace Tloušťka [mm] 

Kryt  - obrusná vrstva ACO 11 50 

Spojovací postřik PS-E 0,15-0,40 kg/m2 

Kryt  - podkladní vrstva ACP 22+ 70 

Podkladní vrstva vozovky ŠDA 200 

Ochranná vrstva ŠP (MZ) 150mm 

Podloží 
zlepšení podloží výměnou vrstvy v tloušťce 300-
400mm z vhodného matriálů splňujícího CBR≥15% 

PIII 
Edef,2≥45MPa 

 
 

Posudek dané skladby konstrukce vozovky návrhovým programem LayEps je níže. Tento 
předpokládá kvalitu podloží PIII, nepříznivý vodní režim podloží, nadmořskou výšku do 300 m., 
dopravní zatížení TNV0=56 s omezením rychlosti pod 50km/h a meziroční nárůst dopravy m=0%. 

 

Posouzení vozovky :      MK Přerov oprava ÚSEK 4 REKONSTRUKCE 

 

          Úroveň porušení    D1                     počet kol             2 

          Návrhové období    25 

          delta z          1.00     C1 =   .50      poloměr otisku    120.3 

          delta k          1.00     C2 =   .70      intenzita           .55 

          TNVo              56.     C3 =   .70      vzdálenost kol    344.0 

          TNVc          255500.     C4 =  2.00 

 

          Vrstvy :   čís.   materiál     tl.    spolupůs.  poměrné porušení 

 

                      1     ACO +        50.       .000          .0000 

                      2     ACP +        70.       .000          .4477 

                      3     SD          200.       .000          .0000 

                      4     SP          150.       .000          .0000 

 

                            celkem      470.           min. tl.      0. 

 

          Podloží  : modul střední    50.    poměrné porušení    .5812 

                     modul jarní      50. 

 

                     index mrazu     375. 

                     režim pendulární 

                     nebezpečně namrzavé 

 

    Konstrukce vozovky je vyhovující. 
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ÚSEK 5 KM 0.480 – 0.814 délka 334m plocha cca1974 m2 (bez rozšíření v křižovatkách) 

Lokalizace úseku: A_3 KM 0,239-0,254 
   A_4 KM 0,000-0,286 
   A_5 KM 0,000-0,033 
Konstrukční složení: 
Konstrukční složení bylo zjištěno na dvou hloubkových sondách. Kryt vozovky je v celé délce 
úseku tvořen asfaltovým betonem v celkové tloušťce 140mm, resp. 112mm. Asfaltový kryt je 
dvouvrstvý, obrusná vrstva má tloušťku 55/57mm, podkladní vrstva 85/55mm. 
Podkladní vrstva vozovky se na úseku mění, na HS4 byl detekován beton v tloušťce 260mm, na 
HSD5 potom vrstva navážky v tloušťce 488mm. Podloží je jílovité. Dle laboratorního rozboru 
vzorku z HS5 se jedná o hlínu s vysokou plasticitou F7 MH. Tato zemina je obecně nevhodná do 
podloží. 
Dle analýzy měřených dat únosnosti zle předpokládat výskyt CB podkladní vrstvy v úsecích 
staničení cca KM 0,578-0,660 a KM 0,755-0,781. Ve zbývajících částech úseku lze potom 
předpokládat podkladní vrstvu tvořenou navážkou. 

Stav porušení: 
Povrch vozovky je po délce úseku porušen mozaikovými trhlinami lokálního i plošného charakteru, 
příčnými úzkými i rozvětvenými trhlinami. Jejich souhrnný počet je 32. Lokálně a v malém počtu 
byly zaznamenány výtluky a hloubková koroze povrchu krytu, u konce úseku potom také síťové 
trhliny lokálního charakteru. 
Na základě kritérií TP87 zohledňujících rozsah různých typů porušení lze vozovku po délce úseku 
zařadit do stavu 3-vyhovující až 5-havarijní. V návaznosti na závěry z dalších diagnostických prací 
se doporučuje bezprostřední provedení buď údržby nebo opravy. 

Křížení s kolejovou dráhou: 
Křížení s kolejovou dráhou je po délce úseku 2x (KM 0,730 a KM 0,797). 

Únosnost: 
Únosnost vozovky je po délce úseku proměnná a má souvislost s typem podkladní vrstvy (CB 
nebo navážka). Na částech úseku s předpokládanou CB podkladní vrstvou je únosnost vyhovující, 
na částech úseku s předpokládanou nestmelenou vrstvou je únosnost mírně snížena. 
Snížená únosnost podloží byla zjištěna v části úseku KM 0,495-0,640. 

Strategie opravy: 
Oprava vozovky je navržena ve třech variantách „minimální“, „ekonomická“ a „komplexní“ vždy 
s cílem zachování stávající nivelety. 
 
VARIANTA A –  minimální varianta opravy s použitím technologií údržby poruch v krytu jako  
                              konzervace do doby, než bude provedena oprava dle varianty B, popř. C. 
 

Návrh postupu opravy vozovky 

1. Ošetření příčných úzkých trhlin dle zásad TP115, kapitola 8.1. Aktuální počet příčných trhlin 
úzkých je 20ks. 

2. Oprava příčných rozvětvených trhlin dle zásad TP115, kapitola 8.2.1. – provedení opravy 
modifikovanou asfaltovou hmotou s výplňovým kamenivem. 

3. Provedení lokálních vysprávek mozaikových trhlin a síťových trhlin odfrézováním obrusné 
vrstvy v tloušťce 60mm s následným zaplněním směsí ACO 11. Práce musí zahrnovat 
vyčištění odfrézovaného povrchu a aplikaci dostatečného množství spojovacího postřiku na 
vodorovné i svislé stěny odfrézované plochy. V případě, že po odfrézování obrusné vrstvy 
budou zřetelné trhliny i v podkladní vrstvě krytu, je nutné tuto také frézováním odstranit a 
zaplnit směsí ACP22+ s respektováním technologických zásad zmíněných výše. 

Poznámka:  
Dle Dodatku  TP170, str. 8, Poznámka 3 je možné v odůvodněných případech navýšit normou 
povolenou maximální tloušťku vrstvy ACO 11 z 50mm na 60mm. 
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VARIANTA B –  ekonomická varianta opravy komplexně řešící poruchy v obrusné vrstvě krytu a  
                            částečně také únosnost na místech s mírně sníženou zbytkovou životností. 
 
Návrh postupu opravy vozovky 

1. Odstranění obrusné vrstvy krytu vozovky z asfaltového betonu (AC) v tloušťce 60mm 
frézováním. Po odfrézování bude dosaženo povrchu podkladní vrstvy z AC. 

2. Vyčištění odfrézovaného povrchu tlakovou kartáčováním bez přístupu tlakové vody. 

3. Ošetření nebo oprava příčných úzkých a rozvětvených trhlin zasahujících podkladní vrstvu 
krytu. Aktuální počet trhlin je 32. Ošetření, popř. opravu trhlin je nutné provést dle zásad 
TP115, kapitola 8.1 (ošetření), resp. 8.2 (oprava). Pro opravu je dostačující technologický 
postup popsaný v odstavci 8.2.1.1 – Provedení opravy modifikovanou asfaltovou hmotou 
s výplňovým kamenivem. 

4. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,25-0,60kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,25-0,60 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

5. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v tloušťce 60mm, v případě možnosti 
snížení nivelety o -10mm pouze v tloušťce 50mm. Dodatek TP170 na straně 8 v Poznámce 3 
v odůvodněných případech dovoluje navýšení maximální normou stanovené tloušťky AC 
vrstev. V daném případě u vrstvy ACO 11 o +10mm, tj. z přípustných 50mm na navrhovaných 
60mm. 

      Označení vrstvy:   ACO 11 60(50)mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
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VARIANTA C – komplexní varianta opravy eliminující snížené parametry únosnosti podkladní  
nestmelené vrstvy i podloží. Oprava je na částech úseku s nestmelenou  
podkladní vrstvou řešena rekonstrukcí, popř. také se zvýšením únosnosti 
podloží. Na částech úseku s cementem stmelenou podkladní vrstvou se 
předpokládá použití segmentace této vrstvy, která má za cíl zamezení vzniku 
reflexních trhlin v nově položeném krytu.  

 
1. Odstranění obou vrstev krytu vozovky z asfaltového betonu (AC) frézováním v tloušťce 

110mm až 140mm. Na základě zjištěného konstrukčního složení a analýzy měřených dat 
únosnosti lze po odfrézování předpokládat dva typy podkladních vrstev vozovky: 

a. Navážka v tloušťce až 490mm v částech úseku KM 0,578-0,660 a KM 0,755-0,781. 
b. Betonová vrstva v tloušťce 260mm KM 0,0,480-0,578 , KM 0,0,660-0,755 a KM 0,781-0,814. 

2. Podkladní vrstvu tvořenou navážkou se doporučuje odstranit do úrovně -470mm pod stávající 
niveletu. Takto bude v závislosti na tloušťce krytu z AC nutné odtěžit materiál navážky v 
tloušťce 330-360mm. 
Podkladní vrstvu z cementového betonu (viz bod návrhu 1a) se doporučuje podélně 
segmentovat silniční gilotinou v kroku 40-60cm a zhutnit 10-ti pojezdy těžkým pneumatikovým 
válcem. 

3. Na částech úseku s odstraněnou nestmelenou podkladní vrstvou se doporučuje provést 
zlepšení podloží výměnou zbývající části vrstvy navážky (ca 150mm) a části podložní zeminy 
v celkové tloušťce 300-400mm za zeminu nebo jiný vhodný materiál (ŠP, drobný betonový 
recyklát) splňující CBR≥15% tak, aby na povrchu této vrstvy, která bude pokládána za novou 
zemní pláň, bylo dosaženo únosnosti Edef,2≥45MPa. 

4. Na části úseku s odstraněnou podkladní vrstvou a zlepšeným podložím je nutné položit 
nestmelené podkladní vrstvy ŠP(MZ) v tloušťce 140mm a ŠD v tloušťce 200mm, tak aby 
povrch zhutněné ŠD vrstvy byl ve stejné úrovni jako segmentovaný betonový povrch, 
tj. -140mm pod niveletu. 

5. Na části úseku se segmentovanou CB vrstvou se doporučuje aplikovat SAL vrstvu (dle 147) 
snižující riziko prokopírování trhlin do AC krytu. Tloušťka SAL vrstvy je 30mm. Před 
pokládkou vrstvy SAL musí být na povrch CB aplikován spojovací postřik typově a 
množstevně doporučený výrobcem vrstvy SAL. Před pokládkou podkladní vrstvy krytu musí 
být aplikován spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze v množství 
0,15-0,40kg/m2 zbytkového množství asfaltového pojiva. 

Označení vrstvy:  PS-EP 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

6. Pokládka podkladní vrstvy krytu ze směsi ACP 22+ následně: 

a. na povrch nestmelené ŠD vrstvy v tloušťce 90mm 

Označení vrstvy:  ACP 22+ 90mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

b. na povrch vrstvy SAL v tloušťce 60mm ¨ 

Označení vrstvy:  ACP 22+ 60mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 

7. Provedení spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,15-0,40kg/m2 
zbytkového množství asfaltového pojiva.  

      Označení vrstvy:   PS-E 0,15-0,40 kg/m2 ; ČSN 73 6129 

8. Pokládka obrusné vrstvy krytu ze směsi ACO 11 v celé délce úseku v jednotné tloušťce 
50mm.       
Označení vrstvy:   ACO 11 50mm ; ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
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Závěr 
Pasportizace vybraných účelových komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren podrobně 
zdokumentovala délky, šířky a plochy úseků dále typy krytových vrstev a jejich délky a plochy. Na 
každém tzv. homogenním úseku s daným typem povrchové úpravy byla provedena hloubková 
sonda dokladující kompletní konstrukční složení vozovky až do úrovně aktivní zóny podloží.  

Diagnostický průzkum vozovky účelové komunikace páteřní trasy v areálu bývalých Přerovských 
strojíren podrobně detekoval stav porušení povrchu vozovky, dále bylo zjištěno konstrukční 
složení vozovky a typ podložní zeminy. Únosnost vozovky byla měřena rázovým zařízením (FWD). 

Veškeré dílčí činnosti diagnostického průzkumu přispěly k tomu, aby mohly být navrženy technicky 
správné a zároveň ekonomické opravy s dlouhodobou životností. 

Různorodost technického stavu konstrukce vozovky po délce úseku doplněná častým křížením 
trasy vozovky s kolejovou dráhou si vyžádaly poměrně komplikované rozdělení na několik kratších 
úseků. Technologické postupy v rámci jednotlivých úseků jsou technicky realizovatelné, 
v některých případech však relativně složité. 

 

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY 
       
  

Datum: 14. 11. 2017 
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