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Souhrn
Řešení
problematiky
odvodnění
pozemních
komunikací v roce 2017 zahrnovalo především
následující činnosti:
 analýza dalších možností kontroly stavu
odvodnění dopravních staveb, např. s využitím
novějších
nedestruktivních
diagnostických
metod,

Další možností je zpracování 3D dat z laserového
skenování, kdy je z digitálního modelu terénu možné
pomocí vypočítaných spádnic vizualizovat a spočítat
koncentrace odvodu vody z povrchu vozovky [2].
Obdobný postup se dá aplikovat i na blízké okolí
dopravních staveb.

 dokončení
katalogu
poruch
odvodnění
pozemních komunikací, který doplňuje stávající
katalogy poruch vozovek a závad mostů.
Tato aktivita má souvislost s aktivitou 1.20:
Inovativní řešení odvodnění – možnosti uplatnění
geokompozitní drenáže.

Oblast použití
Nezanedbatelnou roli při předcházení vzniku poruch
odvodnění hraje pravidelná kontrola, prohlídky,
diagnostika stavu dopravních staveb, jejich
drenážního systému a způsobu zajištění odvodu
vody.

Obr. 1 Termogram z měření v tunelu, modrá barva
naznačuje průsak vody v ostění, zdroj: CDV [1]

Katalog poruch odvodnění pozemních komunikací
ve svém důsledku nemusí sloužit pouze jako
podklad k identifikaci a zatřídění poruch odvodnění,
ale i jako prostředek (vodítko) k jejich předcházení
a, v případě vzniku, k jejich odstranění.

Metodika a postup řešení
Kontrola stavu odvodnění dopravních staveb
Ve spolupráci s WP6: Bezpečnost, spolehlivost a
diagnostika konstrukcí se mimo kamerových
zkouškek drenážních systémů a měření průtoků
analyzovaly další možnosti, a to s využitím
novějších nedestruktivních diagnostických metod se
zaměřením na problematiku odvodnění.
Jednou z možností je termografie, která umožňuje
rychle diagnostikovat velké plochy a lokalizovat
průsaky vody do konstrukce, zejména v případech
tunelových ostění (obr. 1), ale i při prostupu vody
konstrukcí mostů.

Obr. 2 Využití spádnic ke znázornění koncentrace odtoku
vody z povrchu vozovky, zdroj: ATLAS, spol. s r.o. [2]

Katalog poruch odvodnění
Navázalo se na řešení
v předchozím roce.

a

podklady

získané

Úvodní část katalogu popisuje normy a technické
předpisy, které se týkají odvodnění, dále se zmiňuje
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o vazbě na stávající katalogy poruch vozovek TP 82
[3] (aktuálně v revizi) a TP 62 [4] z roku 2010 a na
katalog závad mostních objektů na pozemních
komunikacích z roku 2008 [5].
Následuje rozdělení poruch podle různých kritérií,
např. v které fázi životního cyklu stavby došlo ke
zapříčinění/vzniku poruchy, jaké jsou její možné
příčiny, v jakém místě se porucha vyskytuje (viz
obr. 3), jaká je závažnost poruchy ve vazbě na
následné opatření apod.
Přitom se vychází z pohybu vody - od jejího styku/
dopadu na vozovku, přes její neřízený/řízený pohyb
po/skrz její těleso/konstrukci až po její odvod mimo
objekty dopravní infrastruktury.

Rozsah a zaměření jednotlivých částí katalogového
listu se vzhledem k odlišnostem a závažnosti
různých typů poruch mírně mění.
Tematicky katalog uvádí převážně poruchy vozovek,
ale upřesňuje také poruchy jiné, než související
s vozovkami – pro mosty a tunely.
Katalog poruch je zpracován v mírně odlišné podobě
proti katalogu poruch tuhých či netuhých vozovek
z důvodů specifičnosti, kdy nelze vycházet pouze
z projevů poruch, ale i z kontrol stavu a funkčnosti
drenážních systémů a odvodňovacích zařízení.

Výsledky
V roce 2017 byla provedena analýza dalších
možností kontroly stavu odvodnění dopravních
staveb pomocí termografie a zpracování dat
digitálního modelu terénu.
Byl dokončen katalog poruch odvodnění, který
sdružuje a doplňuje informace uváděné o poruchách
odvodnění v různých technických předpisech a
pokynech správců pozemních komunikací.

Závěr

Obr. 3 Fotografie demonstrující poruchy odvodnění na
různých částech pozemní komunikace - vozovka (vlevo),
nezpevněná krajnice (vpravo), svah – násyp, rostlý terén
(dole)

V katalogu jsou uvedeny příklady poruch,
vyplývajících nejen z prostého stárnutí konstrukcí či
nedostatečné údržby, ale někdy také z nevhodného
projekčního řešení, nekvalitního provedení apod.
Katalog by měl sloužit pracovníkům ve všech fázích
životního cyklu staveb dopravní infrastruktury –
tedy projektantům, zhotovitelům, dozoru a
správcům.
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