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Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustano
vení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kapitole 
1 TKP - Všeobecně a kapitole 4 TKP - Zemní práce. 
Kapitola 30 TKP - Speciální zemní konstrukce obsahuje 
požadavky objednatele stavby na materiály, technolo
gické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při 
provádění speciálních zemních konstrukcí na stavbách 
pozemních komunikací.

Prostorovou polohu, členění, rozměry speciální zemní 
konstrukce a použité materiály určuje dokumentace 
stavby (dále jen dokumentace), která musí být vypra
cována v souladu s TKP - D kapitola 3 Zemní těleso, 
touto kapitolou TKP a kapitolami souvisícími a s ČSN 
73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 
komunikací.

TKP jsou zpracovány s ohledem na ČSN a jiné technické 
předpisy s tím, že některé články norem upřesňují nebo 
doplňují. V případech, kdy jsou požadovány jiné práce 
než práce obsažené v této kapitole TKP, neboje potřebné 
změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly TKP, nebo 
se jedná o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel 
potřebné zásady ve zvláštních technických kvalitativních 
podmínkách (dále jen ZTKP), případně smlouvě o dílo. 
Speciální zemní konstrukce musí být provedeny ve shodě 
s dokumentací stavby, těmito TKP, ZTKP, technologic
kými předpisy zpracovanými zhotovitelem, schválenými 
objednatelem a/nebo rozhodnutím objednatele/správce 
stavby.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná 
se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce 
ve smyslu par. 14 vyhl. 104/97 Sb., kde postačí pouze 
ohlášení stavebnímu úřadu, připouští se vypracování 
zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodušené 
dokumentace určí objednatel podle nezbytných potřeb 
příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice pro 
dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace 
rozsahu prací a požadavků objednatele s potřebným tech
nickým popisem prací, která se ve smlouvě o dílo upřesní 
a oběma stranami potvrdí. Technický popis a podmínky 
na dodržování kvality musí odpovídat těmto TKP, ZTKP, 
ČSN a příslušným technickým předpisům.

Kapitola 30 obsahuje technické kvalitativní podmínky 
pro výstavbu:

A. vyztužených násypů,

B. hřebíkovaných zářezových svahů ,

C. drátokamenných konstrukcí - gabionů.

Základní konstrukční požadavky na vyztužené násypy, 
hřebíkované svahy a gabiony musí být uvedeny v doku
mentaci.

Použití geosyntetických prvků pro drenážní a filtrační 
účely, separaci, vyztužování a ochranu zemin proti erozi 
řeší TP 97. Požadavky na provádění lícních prvků a ob

30.1. ÚVOD kladových konstrukcí u vyztužených násypů a hřebíkova
ných svahů musí být obsaženy v dokumentaci v souladu 
s touto kapitolou TKP, případně popsány v ZTKP.

30.1.1 názvosloví

Výztuž - pro účely těchto TKP se jedná o všeobecný ter
mín pro .výztužné prvky (materiály) vkládané do zeminy 
násypu (pod násyp) nebo do zářezového svahu . Výztuž 
má formu pásků, pruhů, mříží, sítí, tyěí nebo vláken po
ložených ve vrstvách pro zvýšení stability zemního tělesa 
(násypu, zářezu) a jeho podloží. Ve výztuži se mobilizuje 
osová tahová síla interakcí mezi výztuží a zeminou po 
celé její délce. Výztuž může být z polymerů (PE, HDPE, 
PP, PET, PA, PVA, A), oceli, případně jiných materiálů 
(skleněná vlákna).

Vyztužená zemina - násypová konstrukce zahrnující 
diskrétní vrstvy výztužných materiálů (geosyntetika, 
ocel), které jsou většinou pokládány vodorovně, mezi po 
sobě následující hutněné vrstvy násypu během výstavby. 
Pro vyztužení zářezového svahu se používá termín hře- 
bíkovaná zemina nebo hřebíkovaný svah.

Geosyntetika - obecný pojem pro geotextilie a další ge- 
osyntetické materiály určené pro zabudování do zemních 
a jim podobných konstrukcí.

Geotextilie-propustná plošná technická textilie určená 
pro zabudování do zemních a jim podobných konstrukcí 
na zajištění jejich specifických vlastností.

Geomříž - plošný výztužný prvek s tuhými spoji. Tuhost 
spoje se dosahuje např. předepnutím proděravěné folie, 
svařováním apod.

Geosíť-produkt vyráběný ukládáním vláken, příze nebo 
pásků přes sebe v předurčené vzdálenosti s následným 
spojením chemickým, teplotním či mechanickým pro
cesem. Nemá tuhé spoje.

Geokompozit - plošný geosyntetický výrobek složený 
ze dvou nebo více druhů geosyntetických prvků (např. 
netkaná geotextilie s výztužnou mřížkou). V zemním 
tělese plní více funkcí, např. separační a výztužnou, 
drenážní a výztužnou apod.

Georohož - protierozní textilie tvořená např. rounem 
z geosyntetického materiálu upevněným na geomříži, 
bodegradační tkaninou (ze slámy, lnu, kokosových 
vláken apod.)

Hřebík - výztužný prvek osazený do zeminy obvykle 
kolmo na povrch svahu, který mobilizuje tření po celé 
své délce.

Zarážený hřebík - hřebík, osazený do zeminy bez před- 
vrtání který může nebo nemusí být injektován. Zarážení 
se provádí buď nastrelením pomocí stlačeného vzduchu 
nebo podobnou dynamickou energií, příklepem nebo 
vibrací.
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Předvrtaný a injektovaný hřebík - výztužný prvek je 
osazen do předem vyhloubeného vrtu a zainjektován, 
nebo je vrt proveden se ztracenou korunkou a injektáž 
se provede vnitřkem hřebíku

Lícové opevnění-pokryv líce vyztuženého svahu, který 
zajišťuje stabilitu zeminy mezi jednotlivými vrstvami 
vyztužené zeminy nebo mezi hřebíky proti vypadávání, 
zabraňuje erozi a plní estetickou funkci.

30.1.2 Způsobilost

Zemní práce může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo 
fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění 
těchto stavebních prací (živnostenské listy, autorizace).

Zhotovitel speciálních zemních konstrukcí dle této kapi
toly TKP musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti 
při jejich provádění podle metodického pokynu (MP) 
SJ-PK čj. 20840/01-120 Věstník dopravy č. 9/2001, část 
II/4, případně pozdějších změn. Zhotovitel/podzhotovitel 
je rovněž povinen prokázat způsobilost zkušeben, kont
rolního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit 
jakost prací. Objednatel/správce stavby musí ověřit způ
sobilost laboratoře pro provádění kontrolních zkoušek 
(vybavení, kvalifikace personálu), v souladu s kapitolou 
1 TKP Všeobecně.

Zhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným 
počtem zaškolených pracovníků předepsané kvalifikace. 
Pracovníci musí být vedeni odborníkem s prokazatel
nými zkušenostmi z jiných staveb. Vzdělání a praxi 
v oboru a školení pracovníků rozhodujících profesí je 
zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli/ 
/správci stavby.

Zhotovitel musí disponovat potřebným technicky způ
sobilým strojním a dalším vybavením pro realizaci 
projektovaných speciálních zemních konstrukcí, tj. vy
ztužených násypů, hřebíkovaných svahů a gabionových 
konstrukcí.

30.1.3 Kvalita stavebních výrobků 
a materiálů

Zhotovitel musí předem doložit objednateli stavby ve 
smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších před
pisů jakost výrobků (materiálů a stavebních směsí), které 
hodlá na předmětné stavbě použít a to:

a) dokladem o vydaném prohlášení o shodě, jedná-li se 
o „stanovené výrobky“ dle nař. vl. č. 163/02 Sb.,

b) dokladem o vydaném prohlášení shody (podle MP 
SJ-PK v oblasti II/5 ve znění případných pozdějších 
změn), jedná-li se o „ostatní výrobky“.

Pokud objednatel požaduje, musí být následně přiloženy 
k prohlášením příslušné protokoly o zkouškách materiálů 
s jejich výsledky, včetně posouzení splnění požadova
ných parametrů, které musí být v souladu s touto kapi
tolou TKP případně ZTKP.

A. VYZTUŽENÉ NÁSYPY

30.A.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

30.A.2.1 Všeobecně

Vyztužené násypy se skládají ze 3 komponentů:

a) sypaniny, příp. zeminy v přirozeném uložení (u vy- 
ztužování podloží násypů)

b) výztužných prvků

c) opevnění svahu, případně lícové obkladové kon
strukce u strmých svahů (>45°).

Na kontaktu zemina-výztuž vznikají smyková napětí, 
která zmenšují aktivní síly vedoucí k porušení zemního 
tělesa a zvyšují pasivní síly, které porušení brání.

Při relativním pohybu zeminy ve vztahu k výztuži 
vznikají na rozhraní zemina-výztuž smyková napětí. 
Tato smyková napětí způsobují tahové síly ve výztuži, 
které jsou opět přeneseny do zeminy ve formě vnitřního 
bočního napětí Act3. Výsledný účinek této interakce je re
dukce jak svislé osové, tak boční deformace ve srovnání 
s nevyztuženou zeminou. Výztužné prvky navíc zlepšují 
smykovou pevnost zemního tělesa.

Vyztužené zemní konstrukce se v pozemních komuni
kacích obvykle používají v případech uvedených v obr. 
30.A.1.

30.A.2.2 Sypanina

30.A.2.2.1 Zeminy a skalní horniny

Pro vyztužené násypy je možné použít všechny druhy 
zemin a kamenitých sypanin, které ve smyslu TKP kap. 4 
Zemní práce jsou použitelné do násypů. Vhodnost kon
krétní sypaniny a výztužných geosyntetických materiálů 
stanoví dokumentace stavby. Podle návrhu EN na vyztu
žené zeminy se podle vhodnosti dělí sypanina do 4 tříd:

Indexové
vlastnosti

Třída zeminy

Zrnitost/
plasticita

1 2 3 4

Propustná
(S,G)

Písčitá (štěrkovitá) 
s jemnozrnnou 

příměsí

Jemnozrnná 
s příměsí písčité 

(štěrkovité) frakce

Jílovitá

2a 2b 3a 3b

<80pm <5% <12% 12 až 
35%

12 až 
35%

35 až 
100%

35 až 
100%

<20 pm 0 0 <10% >10% .<40% >40%

IP NP NP NP <25% <25% >25%

<80pm - hmotnostní množství zrn menších než 0,08mm v zemině 
vyjádřené v %

<20pm - hmotnostní množství zrn menších než 0?02mm v zemině 
vyjádřené v %

IP - index plasticity
NP- neplastická zemina
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První dvě třídy sypaniny lze použít pro všechny typy 
vyztužených zemních konstrukcí. V případě vysoce na
máhaných konstrukcí (mostní opěry, zatápěné násypy) se 
doporučuje vhodnost typu 2b ověřit zkouškami, zejména 
interakce zemina-výztuž.

U třídy 3 je nutné provést speciální průkazní zkoušky 
pokud se sypanina má použít na stavbu mostních opěr 
z vyztužené zeminy, vysokých opěrných stěn a strmých 
násypových svahů (zkoušky interakce zemina-výztuž, 
zkoušky stlačitelnosti velkorozměrných vzorků, triaxi- 
ální zkoušky zeminy s měřením pórových tlaků). Pro 
konstrukce zatápěné nebo vystavené náhlým poklesům 
vodní hladiny se tato třída zeminy nedoporučuje.

Třída 4 se používá pro málo namáhané opěrné konstrukce 
a násypy, např. protihlukové clony. Vždy je nutné provést 
podrobné geotechnické zkoušky.

Do vyztužených násypů není dovoleno použít:

- zeminy s obsahem organických látek větším než 6 %, 
jako jsou např. humus, ornice, rašelina, bahno, uhelné 
výklizy, apod.

- odpady, které je nutno posuzovat podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a příslušných provádě
cích předpisů

- zeminy s obsahem rozpustných a oxidujících látek 
negativně působících na výztužné prvky (např. al
kalické prostředí nepříznivě působí na polyesterové 
materiály). Posouzení chemického vlivu na výztužné 
materiály se provádí podle ENV 12447.

30.A.2.2.2 Druhotné materiály

Druhotné materiály, např. popílek, popílkový stabilizát, 
škvára, struska, stavební suť, výsypky, hlušiny, recyklo
vané materiály z vozovek apod., mohou být použity do 
vyztužených násypů pokud mechanické vlastnosti vý
ztužných prvků nebudou jejich působením nepříznivě 
sníženy.

Podmínky použití druhotných materiálů musí být obsa
ženy v dokumentaci stavby. Pokud nejsou v dokumentaci 
stavby, musí být zpracovány ZTKP. Nejméně je nutno 
stanovit:

• přesný popis materiálu, jeho původ, podíl jednotli
vých frakcí, apod.,

• projektové fyzikálně-mechanické vlastnosti,
• nezávadnost pro životní prostředí,
• vyluhovatelnost a její změny v čase (podle TP 93),
• časový vývoj mechanických vlastností (např. u ma

teriálů zpevněných pojivý),
• technologii zpracování,
• způsob kontroly.

Dosažení projektových parametrů druhotného materiálu 
musí být doloženo průkazními zkouškami v souladu 
s TKP kap. 4. Ověření technologie zpracování a pře

tvářné vlastnosti systému sypanina-výztuž musí zhotovi
tel provést v souladu s čl. 30.A.4.2.3 této kapitoly TKP.

30.A.2.3 Prvky pro vyztužení zemin

Použité výztužné prvky musí být vyrobeny z materiálů, 
které nepodléhají degradaci v zemním prostředí. Jejich 
charakteristika a vlastnosti jsou v TP 97. Rovněž je 
možno použít ocelové prvky s dostatečnou antikorozní 
ochranou. Typy ocelových prvků jsou uvedeny v TP 97 
a požadavky na jejich vlastnosti jsou uvedeny v části 
30.C.4.2 této kapitoly TKP.

Kvalita výztužných prvků musí být doložena doklady 
v souladu s čl. 30.1.3, které předkládá zhotovitel stavby 
objednateli/správci stavby při schvalování dodavatele 
geosyntetických nebo ocelových výztužných prvků. 
Požadavky na kvalitu jsou určeny dokumentací stavby 
a musí splňovat podmínky těchto TKP, TP 97 a souvi
sejících ČSN.

Geosyntetické výztuže jsou obvykle ve formě lineárních, 
plošných a prostorových prvků. Nejběžnějšími jsou ge- 
otextilie, geomříže, geosítě, geopásky, geobuňky a geo- 
kompozita. Technické požadavky pro použití a kontrolu 
kvality geotextilií a geomříží jsou v TP 97 a v ČSN 
73 6133. Zásady zabudování geotextilií do zemních těles 
jsou uvedeny ve vzorových listech staveb pozemních ko
munikací VL2 - Silniční těleso a v dalších předpisech.

Použití nechráněných výrobků z polyesteru v zemině 
nebo v dosahu působení vody s pH větším než 9 je třeba 
vyloučit. Nechráněné polyesterové výrobky se nemají 
užívat v místech, kde přicházejí do styku s vápnem nebo 
hydraulickými pojivý, které se používají pro zlepšování 
zemin (stabilizaci). Polyesterové materiály se rovněž 
nemají používat na kontaktu s betonem. Při spojování 
výrobků z polyetylénu a z polypropylenu je nutné uvážit 
negativní účinek ocelových spon, neboť v místech spojů 
dochází k urychlené oxidaci.

Pro vyztužování zemních těles mají ocelové prvky 
formu tyčí, pásků, sítí nebo mříží. Ocelové výztuže 
se použijí zejména v kombinaci s lícovým opevněním 
(betonové panely, bloky, gabiony) v zemních tělesech se 
strmým a svislým povrchem (mostní opěry, opěrné zdi, 
protihlukové clony). Ocelové výztuže zemních těles se 
vyrábějí z ocelového drátu taženého za studená dle ČSN 
EN 10079. Svařování sítí a mříží musí být provedeno 
v souladu s ČSN EN 10080. V případě že je ocelová vý
ztuž galvanizována, musí galvanizační postup odpovídat 
ČSN EN ISO 1461.

30.A.2.4 Lícové opevnění obklad (obvykle 
u svahů o sklonu větším než 45°)

Tvary obvykle používaných lícových prvků jsou uvedeny 
v TP 97. Podle schopnosti snášet přetvoření se lícové 
prvky dělí na tvrdé (panely, bloky, stříkaný beton), 
pružné (gabiony) a měkké (obalování vrstev na líci 
svahu).
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Kvalita lícového opevnění musí být doplněna doklady 
dle čl. 30.1.3.

Lícové prvky musí kvalitou materiálu odpovídat pří
slušným normám a předpisům a mít rozměry uvedené 
v dokumentaci stavby. Pro betonové prvky platí příslušná 
ustanovení TKP 18. V případě použití jiných prvků než 
betonových musí být požadavky na materiál uvedeny 
v dokumentaci, nebo ZTKP. Pro gabiony platí kap. 30.C 
těchto TKP. Měkké lícové opevnění musí být popsáno 
v dokumentaci a na jeho výstavbu musí být zpracován 
technologický předpis.

Způsob založení lícového opevnění je uveden v doku
mentaci stavby.

Pokud je požadováno těsnění mezi lícovými prvky, musí 
být jeho specifikace uvedena v dokumentaci nebo ZTKP. 
Obvykle se použijí pásy geotextilie upevněné na rubovou 
stranu spáry, pásky z polyuretanové pěny apod.

30.A.3. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Zhotovitel na základě vlastních zkoušek, znalostí a zku
šeností vypracuje technologický předpis, který odsouhla- 
suje objednatel/správce stavby.

Faktory, ovlivňující výstavbu a splnění technických 
a kvalitativních požadavků vyztužených zemních kon
strukcí, zhotovitel zohlední v technologickém předpisu. 
Jedná se zejména o:

- podloží násypu
- násypový materiál
- vyztužení
- lícové opevnění
- způsob spojování výztužných prvků
- odvodnění
- místní podmínky výstavby
- rychlost výstavby
- klimatické podmínky

30.A.3.1 Podloží násypu

Povrch terénu musí být před výstavbou odhumusován, 
urovnán a zhutněn v souladu s dokumentací stavby 
a požadavky TKP kap. 4. Úpravy podloží, navržené na 
základě výsledků geotechnického průzkumu, jsou uve
deny v dokumentaci stavby a podrobně rozpracovány 
v RDS. Pokud se vyskytne nutnost dalších úprav podloží 
a objednatel/správce stavby uzná jejich oprávněnost, na
vrhne zhotovitel řešení, které předloží objednateli/správci 
stavby k odsouhlasení.

Neúnosné vrstvy se zlepší (např. odvodněním, konsolidací, kamenitým 
materiálem, pojivý, vyztužením), případně vymění. Nejběžnější úpravy 
neúnosné základové spáry zahrnují použití sanačních vrstev z lomového 
kamene a kameniva v kombinaci se separačními geotextiliemi, drenážními 
vrstvami a výztužnými geosyntetickými vložkami. Pro urychlení konsolidace 
měkkých vrstev v podloží se používá síť svislých drenážních prvků (geodrény, 
pískové piloty). Základové matrace z prostorových geosyntetických buněk 
plněných štěrkem nebo pilotové základy s roznášecím roštem z geomříží se 
používají pouze v extrémních podmínkách velmi stlačitelného podloží (viz 
obr.30.A.l).

Vyztužený násyp se buduje po vodorovných vrstvách 
o mocnostech stanovených zhutňovací zkouškou. Pro 
výstavbu násypu zpracuje zhotovitel technologický 
předpis na základě jím provedených zkoušek a předloží 
ho objednateli/správci stavby k odsouhlasení.

Navážení, rozhrnování a zhutňování zeminy se pro
vádí rovnoběžně s lícem vyztužené zemní konstrukce. 
Navážení a zhutňování zeminy se střídá s pokládkou 
a upevňováním výztuží a (případně) s montáží lícových 
prvků. V průběhu prací je nutné zajistit, aby nedošlo 
k poškození výztuží a lícových prvků, případně k jejich 
posunutí. Žádné mechanizmy nesmí pojíždět přímo po 
výztuži (viz obr. 30.A.2 a 30.A.3)

Všechna vozidla a strojní zařízení o hmotnosti vyšší než 
1500kg se mohou pohybovat ve vzdálenosti větší než lm 
od líce zdi nebo povrchu strmého svahu.

Ve vzdálenosti do lm od líce stěny nebo strmého svahu 
se ke zhutňování smí používat některé z následujících 
zařízení:

• dusací pěch (žába)
• vibrační deska o hmotnosti nepřesahující 1000kg
• vibrační válec o hmotnosti max. 1500kg

30.A.3.2.1 Úprava vrstvy

Vrstva, na kterou má být položen geosyntetický (geotex
tilie, geomříž) nebo ocelový výztužný prvek, musí být 
urovnána, zhutněna a zkontrolována v souladu s TKP 
kap. 4. Při použití propustného materiálu bude povrch 
vrstvy vodorovný. V případě, že se při výstavbě použijí 
soudržné zeminy, bude povrch vrstvy upraven do mír
ného sklonu (cca 3%) pro umožnění odtoku srážkové 
vody mimo povrch vyztuženého zemního tělesa. Na 
povrchu zhutněné vrstvy, na kterou budou položena 
geosyntetika nebo ocelová výztuž, se nesmí vyskytovat 
vystupující ostrohranné úlomky hornin, které by mohly 
pokládaný materiál poškodit. Pod ocelovou výztuží ne
smí být mezery a prohlubně, neboť po zabudování by 
v těchto místech mohlo dojít k lokálním koncentracím 
napětí, případně porušení výztužných prvků.

V případě stavby na velmi měkkém podloží (rašelina, 
bahnité náplavy) se z povrchu terénu odstraní pouze 
vzrostlá vegetace (stromy a keře). Pařezy, seříznuté co 
nejblíže povrchu terénu a drnový pokryv se ponechají na 
místě. V místech pařezů se doporučuje položit ochrannou 
vrstvu (např. netkanou geotextilii) pro omezení případ
ného poškození výztužného prvku. Pokládka výztuže se 
obvykle provádí ručně.

30.A.3.2.2 Pokládka výztuže

Geosyntetická /ocelová výztuž se položí ve směru půso
bení hlavních napětí, tj. při dodání v rolích se rozvinuje 
kolmo k podélné ose násypu. Položení výztužného ma
teriálu nesmí vykazovat záhyby, vlny, krabacení apod. 
Položená výztuž se ručně vypne a do zhutněné vrstvy

30.A.3.2 Násyp
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se ukotví kolíky, ocelovými trny apod. Tento postup je 
zvláště nutný při větrném počasí.

Pro řezání geosyntetických materiálů se použije nůž nebo 
nůžky. Materiály, které se třepí a je nebezpečí jejich roz
pletení, musí být na řezu ošetřeny tepelně, lepidlem nebo 
adhezní páskou.

Při pokládce výztuže za vyšších teplot (v letním období) 
dochází k jejímu protažení, a po zabudování do zemního 
tělesa dojde, vlivem nižší teploty v zemním tělese, k je
jímu smrštění. To má příznivý vliv na aktivaci výztuže. 
V zimním období může dojít k opačnému účinku a proto 
je nutné před zahrnutím výztuž řádně vypnout.

Ohyby na ocelové výztuži nesmějí mít poloměr menší než 
dvojnásobek tloušťky výztuže. Způsob kladení geotextilií 
při vyztužování násypu je v TP 97.

30.A.3.2.3 Nastavování výztuže

30.A.3.2.3.1 Směr působení hlavních tahových 
napětí

Ve směru působení hlavních tahových napětí 
(kolmo na lícové opevnění opěrné zemní 
konstrukce nebo povrch vyztuženého svahu) se 
nastavování výztužných prvků obvykle neprovádí. 
Pokud se nelze nastavení výztuže vyhnout (např. 
konec role výztužného pásu), je nutné použít 
některý bezpečný způsob zajištění spoje jako je 
sešití, lepení, použití svorek, svařování, proplétání. 
Přitom musí zhotovitel provést nový výpočet 
vyztužení se zavedením pevnosti zvoleného typu 
spoje. Nastavování výztužných pásů pouhým 
přesahem je zakázáno. Přesah na kotevní délku 
musí být zajištěn některým z uvedených způsobů 
spojování. Pevnost spoje musí být prokázána 
zkouškou podle ČSN EN ISO 10321. Postup 
spojování musí odsouhlasit objednatel/správce 
stavby.

30.A.3.2.3.2 Směr působení vedlejších tahových 
napětí (kolmo na hlavní směr)

Způsob napojení sousedních výztužných pásů v zemní 
konstrukci (obvykle ve směru staničení osy komuni
kace) je uveden v dokumentaci. U konstrukcí s tvrdým 
a pružným lícovým opevněním se napojení sousedních 
pásů obvykle provádí na dotyk nebo na mírný přesah 
(150-200mm). Při vyztužování kontaktu násypu a pod
loží ve stlačitelných zeminách, musí být boční přesah 
jak u geotextilií, tak geomříží 300-500mm. V případě, 
že jsou sousední pásy konstrukčně spojeny nebo spojeny 
bezpečným spojem (sešitím, svorkami apod.) je možné 
požadovaný přesah snížit na technologické minimum. 
Způsob bočního napojení musí být popsán v technolo
gickém předpisu prací.

Po položeném výztužném materiálu není dovoleno po
jíždět. Opravy, lokální zpevňování a nastavování poško
zené výztuže jsou zakázány. Rozsah potřebné výměny 
poškozeného materiálu odsouhlasuje objednatel/správce 
stavby. Zemina se nasypává čelně a opatrně rozhrnuje 
na položenou výztuž. Minimální tloušťka zeminy nad 
výztuží, než je možno po vrstvě pojíždět, je 100 mm. 
Doporučená tloušťka vrstvy je 150 mm.

Geosyntetická výztuž musí být kvůli ochraně před 
UV zářením a mechanickým poškozením, vždy pře
kryta vrstvou zeminy během jednoho dne od pokládky. 
V případě delší doby vystavení UV záření musí geosyn- 
tetické výrobky vyhovět zkoušce urychleného povětr
nostního stárnutí podle ČSN EN 12224. Maximální doba 
vystavení povětrnosti závisí na zbytkové pevnosti po této 
zkoušce a posuzuje se podle ČSN EN 13249.

30.A.3.3 Lícové opevnění

30.A.3.3.1 Svahy o sklonu menším nebo rovném 
1 : 1 (45°)

Pokud dokumentace nestanoví jinak (např. v případě 
stejnozrnných nesoudržných zemin), neobalují výztužné 
prvky zeminu na líci svahu. Postačí jejich prosté ukon
čení na líci svahu pod vrstvou humusu nebo pod protie- 
rozním opatřením (georohože, vegetační tvárnice aj.).

30.A.3.3.2 Svahy o sklonu větším než 1 : 1

U svahů do sklonu 80° výztužné prvky obalují vrstvu 
zeminy na líci svahu a zakončují se v následující vrstvě 
ve vzdálenosti stanovené dokumentací, aby nemohlo do
jít k jejich vytržení. Pro dodržení předepsaného sklonu 
svahu a zlepšení estetického vzhledu se pro výstavbu 
násypu doporučuje používání bednění. Přesný způsob 
provádění musí být popsán v technologickém předpisu 
vypracovaném zhotovitelem.

Geotextilie nebo geomříže exponované na líci svahu, se 
chrání proti poškození ultrafialovými paprsky, případně 
vandalismem, způsobem určeným v dokumentaci.

Jednoduchý způsob ochrany je osetí, např. hydroosevem přímo na geotextilií. 
Vrstva humusu se proto ukládá na vnitřní líc geotextilie, v místě, kde obaluje 
zhutněnou vrstvu zeminy. Kořínky travin pak pronikají geotextilií a vytváří 
ochrannou vrstvu. Alternativně je možné použít na rubu geotextilie vrstvu 
humusu, ve které jsou již semena trav, biodegradační rohože (slámové, odpad 
ze lnu, kokosové apod.).

Výztužné geosyntetické prvky exponované na povrchu 
nebo blízko povrchu svahu musí být bezpodmínečně 
chráněny v místech, kde je nebezpečí jejich poškození 
ohněm dle ČSN 64 0149.

Při sklonu svahu větším než 80° se použijí tvrdé lícové 
prvky(např. z betonu) uchycené na horizontální výztužné 
prvky v souladu s dokumentací. Pokud je vyztužený 
násyp opevněn tvrdými lícovými prvky, které jsou 
upevněny na horizontální geosyntetické nebo ocelové

30.A.3.2.4 Omezení



výztuži, musí být tyto prvky uloženy na základovém 
prahu. Tento práh nemá vlastnosti konstrukčního základu 
ale má umožnit vyrovnání a postavení lícových prvků. 
Základový práh je většinou tvořen vrstvou prostého be
tonu, u modulárních lícových prvků postačí vyrovnávací 
vrstva ze štěrkopísku.

30.A.3.4 Odvodnění

U každé vyztužené zemní konstrukce musí být vybu
dováno opatření pro bezpečné odvedení povrchových, 
srážkových a podzemních vod mimo konstrukci. Způsob 
odvodnění řeší dokumentace. V případě výskytu neo
čekávaných vývěrů vody navrhne řešení zhotovitel 
a předloží objednateli/správci stavby k odsouhlasení. 
V průběhu výstavby musí zhotovitel zajistit provizorní 
odvodnění staveniště, aby nemohlo dojít k namáhání 
nedokončené vyztužené konstrukce (lícového opevnění) 
vodním tlakem.

30.A.3.5 Způsob spojování

Výztužné prvky se dodávají obvykle v rolích. Jejich šířka 
i délka je z důvodu manipulace omezena. U většiny zem
ních konstrukcí je proto nutné výztužné pásy spojovat. 
Pokud způsob spojování neřeší dokumentace, musí 
být popsána v technologickém předpisu zpracovaném 
zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem/správcem 
stavby. Základní postup pro spojování geosyntetických 
prvků je uveden v TP 97.

Zásadně je však třeba omezit napojování výztužných 
prvků ve směru kolmém na podélnou osu násypu a na
stavovat výztužné prvky pouze ve směru rovnoběžném 
s podélnou osou násypu. Pro spojování sousedních pásů 
se používají tyto způsoby viz 30.A.3.2.3: •

• nastavování přesahem
• sešívání - je nejběžnější způsob spojování geotextilií. 

Používají se přenosné šicí stroje. Způsob úpravy švu 
stanovuje dokumentace stavby. Některé typy švů mo
hou být namáhány jako samotný výztužný materiál. 
Zásady jsou uvedeny v TP 97.

• svorkování - se používá pro zajištění polohy (přesahu) 
navazujících pásů geosyntetik. Ocelové svorky mo
hou ovšem urychlovat degradaci geotextilie v místě 
spojení.

• lepení -je způsob spojování geotextilií ve směru půso
bení hlavního tahového napětí. Druh lepidla musí být 
konzultován s výrobcem geotextilie, mechanická pev
nost a stálost spoje musí být prokázány zkouškami

• svařování - podobně jako lepení musí zajistit dokona
lost spojení, mechanickou pevnost a dlouhodobou stá
lost spoje bez oslabení vlastního materiálu. Vhodnost 
svařování musí potvrdit výrobce geotextilie a zhotovi
tel musí předložit průkazní zkoušky pevnosti spoje

• nastavování přesahem na kotevní délku se zajištěním 
jedním z výše uvedených způsobů

• proplétání - se používá pro napojování pásů syntetic
kých geomříží a ocelových sítí. U geomříží se používá 
tyčový prvek ze stejného materiálu jako výztuž a jeho 
tuhost musí umožnit rovnoměrný přenos zatížení bez

zvýšených deformací. Napojování pásů ocelových 
sítí se provádí pomocí drátů-spirál v souladu s čl. 
30.C.2.2.3.

30.A.4. DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

30.A.4.1 Dodávka a skladování

30.A.4.1.1. Zeminy a jiné sypaniny

Způsob těžby, doprava, případné skladování na deponii 
a zpracování zemin do zemního tělesa musí splňovat 
zásady stanovené v TKP kap. 4.

30.A.4.1.2. Výztužné prvky

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodá
vaných výztužných prvků tak, aby na staveništi byly 
k dispozici jen materiály, které odpovídají požadavkům 
smlouvy o dílo (viz TKP kap. 1 - Všeobecně).

Zásilka musí být provázena dodacím listem, ve kterém 
musí být zejména:

• číslo a datum vystavení,
• název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora,
• název a sídlo odběratele,
• místo určení dodávky,
• předmět dodávky (výrobní název výztužného materi

álu, druh polymeru nebo oceli a protikorozní ochrany, 
plošná hmotnost v g/m2, označení jednotky - role, roz
měry jednotky v m, jmenovitá hmotnost jednotky)

• hmotnost dodávky, počet rolí, palet apod.,

Každá dodaná jednotka (role) musí mít jasně vyznačené 
minimálně tyto údaje:

- výrobní název
- plošná hmotnost v g/m2
- označení jednotky (číslo, kód)

Při přejímce se zjišťuje zda zásilka není poškozena nebo 
neúplná a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí 
s údaji uvedenými v dodacím listě. Pokud pro výztužné 
a lícové prvky nebyly předem předány doklady v souladu 
s článkem 30.1.3, musí být předány nejpozději s dodacím 
listem první dodávky.

Geosyntetický materiál musí být průběžně označen na 
okraji čitelným, vodovzdorným způsobem. Výrobky, 
které nelze jednoznačně identifikovat a které nejsou 
označeny, se nesmějí zabudovat.

Veškerou manipulaci s výztužnými prvky během do
dávky, skladování a zabudování do zemního tělesa je 
nutno provádět v souladu s doporučením výrobce a tech
nologickým předpisem tak, aby byla možnost poškození 
omezena na minimum.
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Při skladování a manipulaci s ocelovou výztuží musí být 
zabráněno jejímu ohnutí, které způsobuje trvalou defor
maci drátu nebo poškození protikorozní ochrany. Je proto 
nutné respektovat doporučení čl. 30.A.3.2.2.

Výztuž nesmí být volně tažena po drsném povrchu např. 
betonu, kamenité sypanině a jiných ostrohranných ma
teriálech, kdy by mohlo dojít k porušení antikorozní 
vrstvy ocelových prvků.

Ocelová výztuž musí být skladována na zpevněné ploše 
nebo nad zemí, aby se zabránilo jejich nadměrnému zne
čistění. Materiály různých profilů a délek budou uloženy 
odděleně a zřetelně označeny.

30.A.4.1.2.2 Geosyntetická výztuž

Geosyntetická výztuž je obvykle dodávána v rolích na
vinutých na manipulační troubu nebo tyč. Podrobnosti 
manipulace a skladování se liší podle produktu a stanoví 
je výrobce a musí být obsaženy v technologickém před
pisu. Geotextilie a geomříže dodávané v rolích musí 
být při skladování podepřeny nejméně ve 2 bodech. Při 
manipulaci na staveništi je nutné chránit výrobek před 
abrazí, poškrabáním, potrháním, vytlačením apod.

Geotextilie musí být skladovány tak, aby byly chráněny 
před přímým slunečním osvitem, dešťovými srážkami 
a zemní vlhkostí. Jakákoliv absorbce vody ztěžuje ma
nipulaci s geotextilií, zvláště při nízkých teplotách.

Role musí být označeny v souladu s ČSN EN 30 320.

30.A.4.2 Průkazní zkoušky

Průkazní zkoušky se dělí jednak na zkoušky jednotlivých 
materiálů, tj. zkoušky zemin ageosyntetických, případně 
ocelových výztuží, jednak na zkoušky vzájemného pů
sobení zemina-výztuž. Zkoušky se provádí a posuzují 
podle TP 97.

Průkazní zkoušky musí provádět objednatelem odsou
hlasená laboratoř s příslušnou způsobilostí, podle me
todického pokynu k SJ-PK č.j. 20840/01-120 ve znění 
pozdějších změn.

30.A.4.1.2.1 Ocelová výztuž

30.A.4.2.1 Zeminy a horniny

V souladu s TKP kap. 4 se průkazní zkoušky zemin 
a hornin provádí při geotechnickém průzkumu pro 
dokumentaci stavby podle TP 76. Zhotovitel však je po
vinen ověřit si vlastnosti zemin a hornin, stejně jako je
jich využitelné množství pro stavbu při zpracování RDS. 
Průkazní zkoušky vzájemného působení zemin-výztuže 
jsou uvedeny v čl. 30.A.4.2.3 této kapitoly TKP.

Pro každý výrobek je druh požadovaných průkazních 
zkoušek a jejich metodika v tabulce A 1. Všechny 
zkoušky musí být provedeny na vzorku z jednoho zku
šebního kusu (role).

30.A.4.2.2 Výztužné materiály

Tabulka A 1 Průkazní zkoušky geosyntetik
Zkouška Metodika

Hmotnost CSN EN 965

Tloušťka ČSN EN 964-1

Pevnost v tahu a protažení ČSN EN ISO 10319

Pevnost v tahu švů a spojů ČSN EN ISO 10321»

Odolnost vůči proražení 
(zkouška pádem kužele)

ČSN EN 918

Odolnost vůči protlačování (zkouška CBR) ČSN EN ISO 12236

Dlouhodobé přetvářné vlastnosti (creep) ČSN EN ISO 13431»

Poškození během zabudování 
(před a po zhutňovací zkoušce)

ČSN EN ISO 10319

Propustnost geotextilie kolmo k rovině ČSN EN ISO 11058

Odolnost proti povětrnostním vlivům ČSN EN 12224

Odolnost proti chemickému stárnutí ENV 12447*

Odolnost proti mikrobiologické degradaci ČSN EN 12225*

* Prokazuje se zkouškou pokud uvedená vlastnost je významná z hlediska 
chování zemní konstrukce.
Ocelové výztužné prvky se zkoušejí podle požadavků uvedených v tabulce 
C.4 v čl. 30.C.4.2.

30.A.4.2.3 Interakce zemina-výztuž

Spolupůsobení zeminy a výztužného prvku se zjišťuje 
krabicovými smykovými zkouškami. Pro každý druh 
sypaniny (zatřídění zeminy podle ČSN 721002) v kom
binaci s každým zvoleným výztužným materiálem zajistí 
zhotovitel provedení minimálně 2 zkoušek. V případě 
většího rozdílu ve výsledcích zkoušek než 10% provede 
se třetí zkouška.

Minimální rozměr zkoušeného vzorkuje 100 x 100mm 
u geotextilií a 300 x 300mm u geomříží a geosítí. 
Zkoušky se provádí v souladu s prEN ISO 12957-1 
a ČSN 72 1030, případně podle britské normy BS 6906, 
část 8. Výsledky smykových zkoušek předloží zhotovitel 
objednateli/správci stavby. Kromě krabicové smykové 
zkoušky je možné interakci geosyntetika se zeminou 
prokázat zkouškou na vytržení (pull-out test) dle prEN 
13738 . Zkouška na nakloněné rovině podle prEN ISO 
12957-2 je pouze orientační.

Rozsah případného poškození výztužného prvku při 
zabudování do zemního tělesa se posuzuje v rámci 
zhutňovací zkoušky in situ. Zhutňovací zkoušku pro
vádí zhotovitel v souladu s ČSN 72 1006 s doplňky 
a změnami uvedenými v TP 97 a ZTKP. Po zkoušce se 
opatrně odkryje zabudovaný výztužný materiál, vizuálně 
se posoudí rozsah poškození a na odebraných vzorcích 
se provedou zkoušky pevnosti dle ČSN EN ISO 10319. 
Případné poškození se, kromě popisu, vyjádří v pro
centech původní pevnosti materiálu před zabudováním. 
Pokud pokles pevnosti po zabudování je vyšší než bylo 
uvažováno v dokumentaci (součinitel poškození se ob
vykle pohybuje mezi 1.05 až 1.4), předloží zhotovitel 
úpravu technologie hutnění nebo rozmístění výztužných
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prvků, případně změnu typu výztuže k odsouhlasení 
objednateli/správci stavby. Změny se promítnou do 
technologického předpisu. Náklady na tyto úpravy nese 
zhotovitel.

30.A.5. ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Podmínky pro odebírání vzorků a kontrolní zkoušky 
zemin, kamenité sypaniny a druhotných materiálů jsou 
v TKP kap. 4 Zemní práce. Pro upřesnění požadavků 
na zkoušení druhotných materiálů (popílek, struska, 
výsypky, apod.) musí být zpracovány ZTKP.

Odebírání vzorků geosyntetických materiálů pro kon
trolní zkoušky se řídí zásadami uvedenými v ČSN EN 
963 a v těchto TKP. Každý soubor kontrolních zkoušek 
dle tabulky 30.A.2 se musí provést na vzorku odebra
ném z jedné role. Výběr role pro odběr vzorku geosyn- 
tetického materiálu může upřesnit objednatel/správce 
stavby. Kontrolní zkoušky se provádějí podle norem 
a předpisů uvedených v tabulce A 1. Počet zkoušek uvádí 
tabulka A 2. Požadované minimální hodnoty jsou sta
noveny v dokumentaci v souladu s TP 97. Laboratorní 
zkoušky zemin, hornin a geosyntetik musí provádět 
laboratoř s příslušnou způsobilostí podle metodického 
pokynu SJ-PK č.j. 20840/01-120 a ve znění pozdějších 
změn. Laboratoř musí být odsouhlasená objednatelem. 
Zhotovitel musí umožnit objednateli přístup do všech 
prostor laboratoře včetně skladu vzorků.

K prověření kvality dodaných výztužných prvků, líco
vých opevnění, prováděných prací nebo k ověření hod
nověrnosti výsledků zkoušek zhotovitele, je objednatel 
oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému 
kontroly jakosti. Tyto zkoušky provádí buď ve vlastní 
laboratoři nebo je zadává u jiné nezávislé laboratoře. 
Pro hrazení nákladů na odběr vzorků a na zkoušky platí 
příslušné články TKP kap. 1 - Všeobecně.

Tabulka A 2 Kontrolní zkoušky geosyntetických 
materiálů
Zkouška Počet měření

Hmotnost lx na 2 500 nr

Tloušťka lx na 5 000 nr

Odolnost proti protlačení (CBR) lx na 5000 nr

Odolnost proti proražení kuželem lx na 5000 rrr

Pevnost v tahu a protažení lx podélně na 10 000 m2:|: 

lx příčně na 10 000 m2*

* 1 zkouška zahrnuje 5 zkušebních vzorků

Pozn. Uvedené počty zkoušek platí při ploše zabudovávaných výztuží větší 
než 100 000 m2. Pokud je celková plocha zabudovaných výztuží menší 
než 100 000 m2, je množství kontrolních zkoušek minimálně 
dvojnásobné pro plochy uvedené v tab. A 2.

Pokud dokumentace nebo ZTKP nestanoví jinak, pro
vede se na každých 5 000 m2 zhutněné vrstvy vyztužené 
zeminy 1 kontrolní zkouška statickou zatěžovací deskou 
podle ČSN 72 1006. Zkouška se provádí na povrchu 
zhutněné sypaniny, jejíž mocnost nad výztužnou vložkou 
musí být min.100 mm.

Kontrolní zkoušky ocelových výztuží se provádějí podle 
zásad a v rozsahu uvedeném v části B a C této kapitoly 
TKP.

30.A.6. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Pro násypy, vyztužování podloží a svahy tvořené měk
kým lícovým opevněním platí v plném rozsahu hodnoty 
pro zemní práce uvedené v kap. 4 TKP.

U opěrných konstrukcí z vyztužené zeminy s tvrdými 
nebo pružnými lícovými prvky musí být přípustné 
odchylky stanovené v ZTKP. Odchylky jednotlivých 
lícových prvků (panelů) stanoví výrobce.

30.A.7. Klimatická omezení

30.A.7.1 Zeminy

Pro zeminy platí v plném rozsahu klimatická omezení 
uvedená v kap. 4 TKP.

30.A.7.2 Geosyntetické materiály

Klimatická omezení při manipulaci s jednotlivými ma
teriály musí být stanovena výrobcem. Obecné zásady 
jsou následující:

30.A.7.2.1 Sluneční záření

Polymerové výztužné materiály musí být chráněny 
před dlouhodobým působením slunečního záření (UV 
paprsků). Při skladování a manipulaci je nutné omezit 
expozici výztužných materiálů přímému slunečnímu 
osvitu na minimum. Rozprostřené polymerové materi
ály je nutné bezodkladně překrýt vrstvou zeminy. Doba 
vystavení slunečnímu osvitu nesmí překročit 1 den, po
kud není prokázána odolnost proti působení UV záření 
a povětrnostních vlivů podle ČSN EN 12224.

30.A.7.2.2 Déšť

Při deštivém počasí dochází u geotextilií k jejich saturaci 
vodou a tím k výraznému zvýšení hmotnosti. Manipulace 
s geotextilií nasycenou vodou je obtížná a po jejím pře
krytí vrstvou zeminy může dojít k vytlačování vody 
z geotextilie do zeminy. Tím se zhorší zpracovatelnost 
a krátkodobě se sníží neodvodněná pevnost zeminy. 
Doporučuje se pokládku geotextilie, zejména o vyšší 
plošné hmotnosti než 300g/m2, za deště přerušit.

Ostatní geosyntetické prvky, které neobsahují geotextilií 
(geomříže, geosítě, geobuňky apod.) a ocelové materiály, 
nejsou deštivým počasím ovlivněny.
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Teploty pod bodem mrazu mohou u některých geosyn- 
tetických výztužných materiálů způsobit jejich ztuhnutí 
a tím i obtížnější manipulaci. Nízké teploty neovlivňují 
zabudování výztužných geosyntetik a ocelových vý
ztužných prvků. Výztužné materiály nelze pokládat na 
zmrzlou vrstvu zeminy nebo na povrch, na kterém se 
vyskytuje led.

30.A.7.2.4 Sníh

Zabudování výztužných prvků není dovoleno při mrz
noucím dešti nebo při sněžení. Ve smyslu kap. 4 TKP 
nelze pokračovat ve výstavbě vyztuženého násypu, 
pokud došlo k promrznutí vrstvy zeminy do hloubky 
větší než 50 mm nebo pokud na povrchu vrstvy před za
budováním výztuže leží vrstva sněhu nebo ledu, kterou 
nelze odstranit.

30.A.8. ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

30.A.7.2.3 Mráz

30.A.8.1 Odsouhlasení prací

Odsouhlasení prací znamená, že předmětné práce byly 
provedeny v souladu se závazky zhotovitele ve smlouvě 
o dílo, tj. že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 
charakteristiky odpovídají požadavkům dokumentace, 
TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. 
Toto odsouhlasení je nutné pro:

- zahájení následujících prací, které na posuzované 
práce navazují neboje zakryjí,

- potvrzení měsíčních plateb za provedené práce.

Po dokončení jednotlivých úseků vyztužených zemních 
těles provede zhotovitel jejich konečné geodetické zamě
ření v návaznosti napredané vytýčení. Kromě podmínek 
uvedených v kap. 4 TKP pro zeminy, musí zhotovitel 
shromáždit doklady o výměře a výškových úrovních 
jednotlivých typů zabudovaných výztužných prvků, 
způsobu spojování jednotlivých pásů, směru ukládání, 
přesahování apod.

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až 
do doby převzetí prací objednatelem, pokud není ve 
smlouvě o dílo dohodnuto jinak.

Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel 
písemnou formou. K žádosti se přikládají doklady proka
zující řádné provedení prací, pokud pro konkrétní práci 
jsou předepsány nebo přicházejí v úvahu, tj.:

- výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání 
s kvalitativními podmínkami, průkazními zkouškami 
a požadavky dokumentace,

- výsledky náhradních a dodatečných zkoušek (pokud 
nebyl dodržen předepsaný počet kontrolních zkou
šek),

- změřené výměry uložených zemin, výztužných prvků 
a lícového opevnění, pokud je v konstrukci použito.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby 
jen pokud bylo dodrženo provedení podle dokumentace 
a kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele 
vyplývající ze smlouvy o dílo.

30.A.8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provádí pro celé dílo nebo pro jeho jed
notlivé části (objekt, provozní soubor, jejich části, úsek) 
ve shodě s požadavkem objednatele, který je uveden ve 
smlouvě o dílo.

Převzetí prací se uskutečňuje přejímacím řízením, které 
svolává objednatel/správce stavby po oznámení zhotovi
tele, že dokončil příslušný objekt, úsek nebo celou stavbu. 
Podmínkou uskutečnění přejímacího řízení je provedení 
přejímacích zkoušek s kladným výsledkem, pokud jsou 
tyto zkoušky ve smlouvě o dílo požadovány.

K převzetí prací je ze strany zhotovitele vždy třeba před
ložit zejména tyto základní doklady:

- kompletní DZS a vyhotovenou RDS (obě dokumen
tace s vyznačením všech provedených změn),

- speciální doklady uvedené ve smlouvě o dílo a do
klady podle specifikace jednotlivých prací, které 
jsou uvedeny v této kapitole TKP, TKP 4, případně 
ZTKP,

- zápisy o odsouhlasení následně zakrytých nebo 
nepřístupných prací, konstrukcí nebo zařízení 
objednatelem/správcem stavby,

- doklady o kvalitě výrobků podle či. 30.1.3,
- zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních,
- výsledky kontrolních měření, měření posunů a pře

tvoření,
- dokumentaci skutečného provedení stavby včetně 

geologické dokumentace,
- stavební deníky,
- všechny další doklady, které objednatel/správce 

stavby požadoval v průběhu stavby.

Se žádostí o zahájení přejímacího řízení zhotovitel 
předloží, na základě všech výše uvedených dokumentů, 
zprávu o hodnocení jakosti díla. Při vypracování 
zprávy o hodnocení jakosti postupuje zhotovitel podle 
metodického pokynu „Zásady pro hodnocení jakosti 
dokončených staveb PK zhotovitelem“ (ŘSD-ČR, 1999) 
v platném znění.

Pokud objednatel připraví k přejímacímu řízení vlastní 
celkové hodnocení jakosti provedených prací, předá kopii 
zhotoviteli a následnému správci. Hlavním podkladem 
je zpráva o hodnocení jakosti zpracovaná zhotovitelem, 
závěry objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele 
a výsledky zkoušek a měření objednatele.

Převzetí prací uskuteční objednatel/správce stavby pouze 
tehdy, když všechny přebírané práce jsou provedeny ve
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shodě s dokumentací stavby, s požadavky TKP, ZTKP 
a případnými odsouhlasenými změnami.

Přejímací řízení se uzavře „Protokolem o převzetí prací“, 
který vystaví objednatel/správce stavby.

Od okamžiku převzetí prací přechází povinnost pečovat 
o dílo nebo jeho část na objednatele, který se stává od
povědným za škody vzniklé na díle, pokud nevyplývají 
z vadného plnění zhotovitele.

Převzetím prací se neruší zbývající závazky zhotovitele 
určené smlouvou o dílo a obecně závaznými právními 
předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady díla.

30.A.9. KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Pro ověření předpokladů chování vyztužené zemní 
konstrukce se skutečností se provádí kontrolní měření 
jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení. Rozsah 
a metodiku měření, rozmístění měřicích bodů, frekvenci 
měření a mezní hodnoty stanoví dokumentace. Obecné 
zásady pro geotechnická měření (monitoring) jsou v TKP 
4 ČI. 4.9.

30.A.10. EKOLOGIE

Všechny geosyntetické materiály použité pro vyztu
žení zemního tělesa musí splňovat ustanovení zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona 
289/1995 Sb., zákona č. 238/99 Sb. a prováděcí vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. a souvisících právních předpisů uvede
ných v TKP 1. Musí být respektován zákon 185/2001 Sb., 
o odpadech a zákon 254/2001 Sb., o vodách, v platných 
zněních.

Pokud jsou do výrobku přidávány vodou rozpustné 
látky a vyluhovatelné přísady (avivážni prostředky, 
stabilizátory, konzervační látky), musí být jejich druh 
a množství uvedeno v popisu produktu. Současně musí 
být u výrobku přiložen certifikát o nezávadném vlivu na 
životní prostředí.

Pro zemní práce platí zásady a předpisy uvedené v čl. 
10 kap. 4 TKP.

ČSN 72 1002 (1993)

ČSN 72 1030(1987)

ČSN 73 3040 (1988)

ČSN 73 3050 (1986)

ČSN 73 6133 (1998)

ČSN P 75 2002 (1992) 

ČSN EN ISO 12236 (2001)

ČSN EN 918 (2001)

ČSN EN ISO 10319 (2001) 

ČSN EN ISO 10321 (2001)

prEN ISO 12957-1 (2001)

ČSN EN ISO 13431 (2001)

ČSN EN ISO 12956 (2001)

ČSN EN ISO 11058 (2001)

30.A.11. SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN EN ISO 12224 (2001)

Níže uvedený seznam souvisejících norem a předpisů 
odpovídá stavu ke dni schválení této kapitoly TKP. Při
realizaci stavby se použijí normy a předpisy v platném ČSN EN ISO 12225 (2001)
znění v době uzavření smlouvy o dílo pro příslušnou
stavbu.

30.A.11.1 Souvisící normy

ČSN 64 0149 (1978) Stanovení vznětlivosti ma
teriálů

ENV 12447

Klasifikace zemin pro do
pravní stavby 
Laboratorní stanovení 
smykové pevnosti zemin 
krabicovým přístrojem 
Geotextilie v stavebných 
konštrukciách 
Základné ustanovenia 
Zemné práce. Všeobecné 
ustanovenia
Navrhování a provádění 
zemního tělesa pozemních 
komunikací
Geotextilní filtry hydro
technických staveb 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím - 
Statická zkouška protržení 
(zkouška CBR)
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextilií
- Zkouška dynamickým 
protržením (zkouška pada
jícím kuželem)
Geotextilie. Tahová 
zkouška na širokém 
proužku
Geotextilie. Tahová 
zkouška pro spoje nebo 
švy prováděná na širokém 
proužku
Geotextiles and geotextile- 
-related products. 
Determination of friction 
characteristics (direct 
shear)
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím
- Zjišťování chování při 
tečení v tahu a přetrhu při
tečení v tahu 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím - 
Zjišťování charakteristické 
velikosti otvorů 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím

-Zjišťování vlastností 
propustnosti vody kolmo 
k rovině bez zatížení 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím
- Zjišťování odolnosti proti 
povětrnostním vlivům 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím
- Zjišťování odolnosti proti 
mikroorganismům pomocí 
zkoušky zahrabání do 
zeminy
Geotextiles and geotex- 
tile- -related products. 
Determination of re
sistance to hydrolysis
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ČSN EN 963 (1995)

ČSN EN 964-1 (1995)

ČSN EN 965 (1995)

ČSN EN 30 320(1995) 

ČSN EN 13249 (2000)

Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím. 
Odběr a příprava vzorků ke 
zkouškám
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím. 
Stanovení tloušťky spe
cifickými tlaky. Část 1. 
Jednotlivé vrstvy 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím. 
Stanovení plošné hmot
nosti
Geotextilie. Označování 
pro staveniště 
Geotextilie a výrobky 
podobné geotextiliím - 
Vlastnosti požadované pro 
použití při stavbě pozem
ních komunikací ajiných 
dopravních ploch (kromě 
železnic a vyztužování as
faltových povrchů vozovek) 
Hutnictví železa. Definice 
ocelových výrobků 
Ocel pro výztuž do betonu
- Svařitelná, žebírková 
betonářská ocel B 500
- Technické dodací pod
mínky pro tyče, svitky 
a svařované sítě 
Žárové povlaky zinku 
nanášené ponorem na 
železných a ocelových 
výrobcích - Specifikace 
a zkušební metody

ČSN P ENV 1991-1 (1996) Zásady navrhování a zatí
žení konstrukcí 
Geotextiles - Vocabulary 
Navrhování geotechnic- 
kých konstrukcí. Část 1: 
Obecná pravidla

CEN/TC 288 N 227 E (2000) Execution of spe
cial geotechnical works
- Reinforced fill (draft)

ČSN EN 10079(1996) 

ČSN EN 10080(1997)

ČSN EN ISO 1461(1999)

EN 30 318 
ČSN P ENV 1997-1 (1996)

změna: 81/1999 Sb.

TP 53 MHRP ČR-SD (1992) Protierozní opatření na
svazích pozemních komu
nikací

TP 76 MDČR (2001) Geotechnický průzkum
pro pozemní komunikace 

TP 97 MDČR (2001) Geotextilie a další geosyn-
tetické materiály v zemním 
tělese pozemních komuni
kací

Vzorové listy staveb pozemních komunikací,
MD OKP (1995)
- VL 1 (1999) - vozovky a krajnice
- VL 2 1995)- silniční těleso

Systém jakosti pozemních komunikací (SJ-PK), Věstník 
dopravy, částka 9/2001 z 2. 5. 2001 -č.j. 20840/01-120 
+ změna - Věstník dopravy, částka 1/2002 z 10. 1.2002.

30A.11.2 Souvisící předpisy

Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky ve znění poz
dějších předpisů

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
ve znění zákona 347/1992, 
289/95, 238/99 Sb. a prová
děcí vyhláška č. 395/1995 
Sb.

Zákon 185/2001 Sb.

Zákon 254/2001 Sb. 

Nařízení vlády 163/2002 Sb.

o odpadech ve znění poz
dějších předpisů 
o vodách ve znění pozděj
ších předpisů

kterým se stanoví tech
nické požadavky na vy
brané stavební výrobky,
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Mostní opery Smíšené opery

j

Operné zdi

Zpětně nahutněno

Smyková plocha

Vyztužené svahy

y Vyztužení

Měkké podloží

Vyztužení podloží násypu Bazálni matrace

Výztuž

Potenciálni
prostory

Násyp na pilotách s vyztuženou bází Vyztužení podloží násypu v místech 
ohrožených propady

Vyztužení koruny násypu proti mrazovým zdvihům Vyztužení násypu na měkkém dně

Obr. 30.A. 1 Typy vyztužených zemních konstrukcí (podle CEN/TC288/WG9)



Obr. 30.A.2 Pokládka geosyntetické výztuže a navážení konstrukční vrstvy

Obr. 30.A.3 Schéma vyztužování násypu
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B. HŘEBÍKOVANÉ SVAHY

30.B.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

30.B.2.1 Všeobecne

Hřebíkování je technický způsob zajištění stability 
zářezového svahu v zeminách. Hřebíkovaný svah se ob
vykle zhotovuje postupně s odkopáváním (tvarováním) 
líce svahu. Konstrukce hřebíkovaného svahu pozůstává 
z krátkých, zpravidla ocelových, tahových prvků - vý
ztuže, zvané hřebíky, případně cementové zálivky těchto 
hřebíků a zajištění líce svahu proti vypadávání zeminy, 
obvykle stříkaným betonem s výztužnou sítí. Povrch 
svahu je možno dále upravovat např. obkladem z beto
nových prefabrikátů, apod.

Hřebíky se osazují buď do předvrtaného vrtu a zainjek- 
tují cementovou směsí, nebo se hřebíky osazují zaráže
ním, zavibrováním apod. Jejich sklon je většinou kolmý 
k povrchu svahu. V případě svislého výkopu se vrty pro 
hřebíky provádí ve sklonu 5 až 10° od vodorovné roviny 
směrem dolů, aby bylo možné vyplnit vrt zálivkou.

Vytvořené výztužné zemní těleso vzdoruje zemnímu 
tlaku, vnějšímu zatížení i povrchové erozi.

Tato kapitola se netýká zajištění zemních svahů pomocí 
kotev. Ty jsou pojednány v kapitole 29 TKP.

30.B.2.2 Zemina

Hřebíkovaný svah je možné vybudovat v zemině, do 
které lze hřebíky instalovat. Pro hřebíkování nejsou 
vhodné štěrkové a balvanité sedimenty. Hřebíky lze 
zpevňovat i svahy v měkkých a zvětralých horninách 
(jílovce, slínovce, břidlice). Kvalita zemního masivu je 
posuzována podle výsledků geotechnického průzkumu. 
Ten musí stanovit i podmínky pro vrtání (zarážení) 
hřebíků, hydraulické poměry pro návrh hustoty a délky 
odvodňovacích vrtů.

30.B.2.3 Hřebíky

Hřebíky jsou obvykle ocelové prvky (dráty, pruty, tyče, 
trubky apod.). Použití jiných materiálů než oceli (např. 
laminátu, polymerů, uhlíkových vláken aj.) musí být 
uvedeno v dokumentaci stavby.

Kvalita hřebíků musí být doložena doklady, které v sou
ladu s či. 30.1.3 předkládá zhotovitel stavby objedna
teli/správci stavby při schvalování dodavatele hřebíků. 
Požadavky na kvalitu jsou určeny dokumentací stavby 
a musí splňovat podmínky těchto TKP, TKP 18 a sou
visejících ČSN.

Běžně se používá betonářská ocel, svorníkové tyče apod. 
Pokud jsou ocelové výztužné prvky v přímém kontaktu 
se zeminou (zarážené hřebíky), musí být odolné proti

korozi. Způsob antikorozní ochrany, která musí zaručit 
spolehlivou funkci výztuže po celou dobu životnosti kon
strukce, určuje dokumentace stavby. Plné ocelové tyče 
musí splňovat podmínky ČSN P ENV 10080, ocelové 
trouby musí odpovídat ČSN EN 10210 nebo ČSN EN 
10219-1. Válcovaný ocelový výrobek (za horka) musí vy
hovovat ČSN EN 10025 nebo ČSN EN 10113-1. Pokud 
je výztužný prvek galvanizován za horka, musí splňovat 
požadavky ČSN EN ISO 1461.

Pozn.: Běžně se používají plné ocelové tyče nejméně 8mm v průměru, 
ocelové trubky o síle stěny nejméně 2mm a ocelové podložky nejméně 4mm 
silné. Pokud se používá ochrana pozinkováním, průměrná tloušťka má být 
alespoň 85pm.
30.B.2.4 Injekční směs (zálivka)

Cementová injekční směs musí splňovat požadavky no
rem ČSN EN 445, ČSN EN 446 a ČSN EN 447. Volba 
cementu pro injekční směs musí vzít v úvahu agresivitu 
prostředí, propustnost zeminy a životnost hřebíku. 
Agresivita prostředí bude určena podle ČSN EN 206-1.

Volba vodního součinitele závisí na geotechnických 
podmínkách, metodě hřebíkování, požadavcích na tr
vanlivost a pevnost. V případě použití přísad nesmí dojít 
k negativnímu vlivu na výztužný prvek nebo vlastnosti 
injekční směsi.

Pozn.l: Přísady nesmí obsahovat více než 0.1% chloridů, síranů nebo 
dusičnanů.

Pozn.2: Běžná injekční směs musí mít pevnost v tlaku min. 5MPa před 
zatížením hřebíku. Pevnost injekční směsi po 28 dnech musí být min. 25MPa.

30.B.2.5 Lícové opevnění

Lícové opevnění svahuje tvořeno materiály a/nebo prvky 
předepsanými v dokumentaci. Spojení mezi lícovým 
opevněním a hřebíky musí spolehlivě zajistit přenášení 
napětí z líce na hřebíky a tolerovat rozdíly v sedání 
mezi lícovým opevněním a zeminou. Nejběžnější typy 
lícového opevnění jsou panely a bloky, stříkaný beton, 
na místě betonovaná stěna, sítě (ocelové nebo geosyn- 
tetické). Kvalita lícového opevnění musí být doložena 
doklady, které v souladu s čl. 30.1.3 předkládá zhotovitel 
stavby objednateli/správci stavby při schvalování dodava
tele lícového opevnění. Požadavky na kvalitu jsou určeny 
dokumentací stavby a musí splňovat podmínky těchto 
TKP, TKP 18 a souvisejících ČSN.

30.B.2.5.1 Panely a bloky
(obvykle prefabrikované)

Betonové panely musí vyhovovat ČSN EN 206-1 a TKP 
18. Beton musí mít pevnost min C30/37.

U vyztužených betonových panelů musí ocel splňovat 
požadavky ČSN P ENV 10080. Líc panelu v kontaktu se 
zeminou bude upraven v souladu s ČSN ENV 1992-1-1 
pro vlhké prostředí, čl. 2.5.2 a 2.5.3.
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30.B.2.4 Stříkaný beton

Složení směsi pro stříkaný beton musí být 
v souladu s příslušnými články TKP 18 Beton 
pro konstrukce. Kamenivo pro stříkaný beton 
musí mít plynulou křivku zrnitosti, maximální 
průměr zrna je 22 mm. Minimální tloušťka vrstvy 
stříkaného betonu pro dočasné konstrukce je 100 
mm. V případě trvalých konstrukcí se stříkaný 
beton vyztužuje ocelovou sítí a jeho min. tloušťka 
je 150 mm. Stříkaný beton se nanáší v jedné nebo 
více vrstvách.

Pozn. 1: Množství jemných součástí (<0.08mm) ve směsi stříkaného betonu 
musí být alespoň 17%.
Pozn. 2: Vodní součinitel směsi se pohybuje mezi 0.4 a 0.5. vlhkost kameniva 
v mezích 2-4% a množství cementu musí být alespoň 300kg na m3 čerstvého 
betonu .
Pozn.3 : Pro tekutou směs musí být množství cementu min. 400kg na m3 
čerstvého betonu .

30.B.2.5 Ocelové sítě

Ocelové sítě použité jako výztuž do stříkaného betonu 
musí splňovat požadavky dokumentace, ČSN EN 10079 
a TKP 18.

Ocelové sítě jako trvalá povrchová úprava vyztuženého 
svahu musí odpovídat požadavkům dokumentace, ČSN 
42 6403 a ČSN 42 6410. Proti korozní úprava ocelových 
sítí musí být v souladu s ČSN EN ISO 1461.

30.B.2.6 Geosyntetické sítě a protierozní rohože

Geosyntetické materiály a prvky použité jako trvalá 
protierozní ochrana hřebíkovaného svahu musí splňovat 
požadavky dokumentace a ČSN EN ISO 12224.

30.B.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

30.B.3.1 Zásady

Před zahájením prací musí zhotovitel vypracovat tech
nologický předpis, který předloží objednateli/správci 
stavby k odsouhlasení.

Hřebíkovaná zemní konstrukce s tvrdým lícovým opev
něním (stříkaný beton) se obvykle vytváří opakováním 
následujících pracovních kroků při hloubení zářezového 
svahu shora dolů:

a - odkopání vrstvy zeminy na výšku 1 až 2m, podle 
dokumentace stavby nebo ZTKP 

b - vyhloubení vrtů v rozteči a do hloubky předepsané 
dokumentací

c - zaplnění vrtů cementovou zálivkou 
d - osazení výztuží (hřebíků) do vrtů 
e - vytvoření povrchové vrstvy ze stříkaného betonu 

o tloušťce a vyztužení podle dokumentace

Osazení hřebíků může následovat po vyhloubení vrtů 
jako bod c. Zaplnění vrtů zálivkou pak následuje jako 
bod d.

Ve vrtech jsou hřebíky chráněny zálivkou z cementové 
malty o vodním součiniteli 0,4-0,5 (p = 1930-1800kg/m3).

Pokud se výztužné prvky zaráží do zemního masivu 
bez předvrtání, odpadá hloubení a zaplňování vrtů 
(body b, c).

Bod e) může v případech nesoudržných zemin následovat 
za bodem a).

Schema konstrukčního řešení a postupu prací je v pří
loze 2.

U hřebíkovaná konstrukce s pružným (ocelové mříže) 
nebo měkkým lícovým opevněním (ocelové sítě, geo- 
syntetická protierozní rohož apod.) se úprava povrchu 
obvykle provádí až po osazení hřebíků na celou výšku 
svahu. Rovněž povrchová úprava (obklad) z betonových 
panelů se provádí až po zajištění svahu hřebíky a pří
padně i stříkaným betonem.

30.B.3.2 Výkop zeminy

Celý pracovní cyklus a) až e) musí být u hřebíkovaného 
svahu s tvrdým lícovým opevněním ukončen v jedné 
směně. Není dovoleno ponechat odkopanou stěnu bez vy
ztužení a povrchové vrstvy ze stříkaného betonu do dru
hého dne, výjimku povoluje v odůvodněných případech, 
po konzultaci s geotechnikem, objednatel/správce stavby. 
Časový interval mezi odtěžením zeminy (vytvořením 
svahu/stěny) a instalací hřebíků musí být co nejkratší, 
aby se omezilo riziko vypadávání zeminy ze svahu, 
případně jeho sesutí. Povrch odkopané stěny musí být 
proveden ve sklonu dle dokumentace v tolerancích dle 
čl. 30.B.6. Při těžbě musí zhotovitel postupovat takovým 
způsobem a volit takové prostředky, aby nedocházelo 
k přetěžení a nadvýlomům. Rozvolněnou zeminu je 
nutné odstranit a její objem nahradit stříkaným beto
nem. Ve spodní části pracovní etáže se ponechává cca 
0,5 m výztužné sítě nezastříkané betonem pro umožnění 
napojení přesahem v další etáži.

U svahů s kompaktním povrchem, kde lícové opevnění 
má zejména protierozní funkci, může být konečná úprava 
provedena až po dokončení osazení hřebíků v pracovní 
sekci. Přesné podmínky stanoví dokumentace a ZTKP.

30.B.3.3 Hloubení vrtů pro hřebíky

Vrt se zhotovuje kolmo k povrchu stěny nebo max. 10° 
ukloněný od kolmice směrem dolů (u svislých stěn pro 
usnadnění vyplnění zálivkou).

Provádí se rotačním, případně rotačně příklepovým způ
sobem se vzduchovým výplachem. V případě soudržných 
zemin je možno použít šnekové vrtání. Použití vodního 
výplachu se nedoporučuje, neboť v soudržných zeminách 
mění jejich konzistenci a tím i únosnost hřebíků. Pokud
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není vrt dostatečně stabilní do doby instalace hřebíku je 
nutné provést úpravu technologie (např. použít pažnice, 
dutý šnekový vrták případně výplach). Min. průměr vrtu 
v mm musí být D = d + 40, kde d = vnější průměr výztuž
ného hřebíku v mm. Na každé straně výztuže musí být 
min. 20mm tloušťka cementové zálivky z důvodu anti
korozní ochrany. Délka vrtu je stanovena dokumentací. 
Pokud ji dokumentace nestanovujeme v horní části svahu 
délka vrtů min. 0,6 H (H je celková výška svahu). Při patě 
svahu může být délka vrtů kratší. V případě prokázané 
existence plochy oslabení v horninovém masivu (zlomy, 
pukliny, smykové zóny) musí být délka hřebíků navržena 
tak, aby byla zajištěna dostatečná stabilita svahu podél 
této plochy.

30.B.3.3.1 Zarážení hřebíků

Některé typy hřebíků mohou být instalovány do ze
miny příklepem, vibrací nebo nastrelením (balisticky). 
Výztužný prvek je v přímém kontaktu se zeminou. 
Některé typy hřebíků umožňují následnou injektáž.

Pro vyloučení případné deformace při instalaci musí 
mít zarážené hřebíky dostatečnou tuhost a při osazování 
mohou být vedeny. Při instalaci se zaznamená čas nutný 
k zarážení a dosažená hloubka.

30.B.3.4 Zaplnění vrtu a osazení hřebíků

Vyplnění vrtu cementovou směsí je možné provést v prů
běhu vrtání skrz výztužný prvek, po skončení vrtání nebo 
po instalaci výztuže pomocí injekční trubky. Obvykle 
se po dokončení a vyčištění vrt vyplní vzestupně (ode 
dna vrtu směrem vzhůru) cementovou zálivkou. Ihned 
po vyplnění vrtu zálivkou se osadí hřebíková výztuž. 
Délka hřebíku je min. o 50mm větší, než je délka vrtu 
aby bylo umožněno napojení výztužného prvku na lícové 
opevnění. Délka vnějšího přesahu musí být stanovena 
v dokumentaci.

Pro zajištění dostatečného a stejnoměrného krytí výztuže 
zálivkou je nutné na výztužné prvky při instalaci upevnit 
distanční prvky.

30.B.3.5 Lícové opevnění

Podle tuhosti se rozlišuje lícové opevnění:

• měkké, které je tvořeno např. ocelovou sítí nebo geo- 
syntetickou sítí nebo mříží, případně pouze vegetač
ním pokryvem (má pouze protierozní funkci)

• pružné, pro které se nejčastěji používá ocelová mříž 
o dostatečné tuhosti (přenáší osové a smykové síly)

• tvrdé, které se provádí buď jako
- stříkaný beton bez ocelové sítě
- stříkaný beton vyztužený ocelovou sítí
- na místě vytvořená betonová stěna nebo stěna z beto

nových prefabrikátů

Spojení výztuže - hřebíku s pokryvnou vrstvou se pro
vede přivařením k ocelové síti, ohnutím výztuže, priva

rením ocelových podložek apod. Způsob spojení musí 
být uveden v dokumentaci stavby. Po osazení hřebíků se 
provede úprava povrchu podle dokumentace. Pro trvalé 
konstrukce se povrch ze stříkaného betonu obvykle ob
kládá pohledovými panely podle dokumentace stavby.

30.B.3.6 Odvodnění hřebíkované konstrukce

Odvodnění hřebíkované konstrukce se provede v sou
ladu s dokumentací stavby. Pokud se v průběhu výstavby 
objeví neočekávané vývěry nebo přítoky vody, navrhne 
způsob odvodnění zhotovitel a předloží jej objednateli/ 
správci stavby ke schválení.

30.B.3.6.1 Povrchové odvodnění

Zachytává a odvádí povrchově tekoucí vodu, obvykle 
formou nadzářezového příkopu se zpevněným povrchem, 
mimo zářezový svah. Rovněž u paty svahu se zřizuje 
odvodnění ve formě příkopu nebo drenáže.

30.B.3.6.2 Hloubkové odvodnění zemního 
masivu

Snižuje tlak podzemní vody na hřebíkovanou zemní 
konstrukci a odvádí tuto vodu k povrchu svahu. Obvykle 
se provádí dovrchními drenážními vrty ukloněnými mi
nimálně 5° vzhůru od vodorovné (viz obr C2). Vnitřní 
průměr vrtů musí být minimálně 40mm nejčastěji je cca 
100 mm. Vrty pro odvodnění musí být vystrojené odpoví
dajícím filtrem ve vztahu k okolní zemině. Odvodňovací 
vrty musí být delší, než je délka hřebíků. Zvláštní pozor
nost je třeba věnovat potrhaným jílům.

Pokud není dokumentací určeno jinak zhotovuje se ob
vykle 1 odvodňovací vrt na 25m2 líce svahu.

30.B.3.6.3 Drenáž za obkladním lícem

Odvádí vody z hloubkového odvodnění, případně vodu 
prosáklou z nitra zemního masivu k povrchu svahu, do 
svodného drénu u paty svahu (stěny). Provádí se buď 
z drenážních pásů (geodrénů) nebo jako plošný geosyn- 
tetický drén (z netkané geotextilie nebo geokompozita). 
Plošný drén musí být spolehlivě upevněn na povrch svahu 
aby se minimalizovala možnost vytváření dutin za vrst
vou stříkaného betonu. Doporučuje se aby plocha drénu 
nepřekročila 15% celkové plochy svahu.

30.B.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

30.B.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku všech 
dodávaných materiálů (hřebíků, ocelových sítí, drenáž
ních filtrů, geosyntetik apod.) tak, aby na staveništi byly
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k dispozici jen materiály, které odpovídají požadavkům 
smlouvy o dílo (viz TKP kap. 1 - Všeobecně).

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodáva
ných materiálů tak, aby na staveništi byly k dispozici jen 
materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo 
(viz TKP kap. 1 - Všeobecně).

Zásilka musí být provázena dodacím listem, ve kterém 
musí být zejména:

• číslo a datum vystavení,
• název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora,
• název a sídlo odběratele,
• místo určení dodávky,
• předmět dodávky (u hřebíků druh oceli a proti- 

korozní ochrany, označení, délka, průměr; u geo- 
syntetických materiálů se postupuje podle 30.A.4, 
u ocelových sítí se postupuje v souladu 30.C.4 těchto 
TKP). U betonových panelů se postupuje v souladu 
s TKP 18.

• hmotnost dodávky, počet rolí, palet apod.,

Při přejímce se zjišťuje zda zásilka není poškozena nebo 
neúplná a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí 
s údaji uvedenými v dodacím listě. Pokud pro hřebíky, 
sítě, panely, výztužné prvky a další materiály nebyly 
předem předány doklady v souladu s čl. 30.1.3, musí 
být předány nejpozději s dodacími listy první dodávky.

Veškerou manipulaci s hřebíky, lícovým opevněním ad. 
během dodávky, skladování a zabudování do zemního 
tělesa je nutno provádět v souladu s doporučením vý
robce a technologickým předpisem tak, aby byla možnost 
poškození omezena na minimum.

Materiál pro hřebíkové výztuže se přepravuje a skladuje 
způsobem, jak stanoví výrobce.

30.B.4.1.1 Výztužné prvky (hřebíky)

Ocelové hřebíky musí být při manipulaci a skladování 
chráněny před poškozením, znečištěním a proti korozi. 
Ve skladu musí být každý druh výztuže zřetelně ozna
čen, případně oddělen podle dodávky. Podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole 18 TKP.

Hřebíky z jiných materiálů musí být skladovány podle 
pokynů výrobce.

30.B.4.1.2 Cement

Pro volně ložený cement platí ustanovení ČSN EN 197-1. 
Délku skladování je nutné omezit na 15 dní až 1 měsíc. 
Sila musí být umístěna tak, aby při převládajícím větru 
nebyl provoz na stavbě nebo v obydlené oblasti obtěžo
ván zvýšenou prašností. Pytlovaný cement se skladuje 
v suchých skladech, nejvýše v osmi vrstvách odděleně 
podle dodávky a druhu. Objem skladovacího prostoru 
musí pojmout cement minimálně na 2 dny činnosti. 
Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 18 TKP.

30.B.4.2 PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Průkazní zkoušky hřebíků, stříkaného betonu, injektážní 
směsi pro zálivku hřebíků a výztužných sítí zajišťuje zho
tovitel. Průkazní zkoušky smí provést pouze laboratoř 
s příslušnou způsobilostí dle MP SJ-PK a odsouhlasená 
objednatelem. Průkazní zkoušky injekční směsi pro zá
livku hřebíků se provádí podle TKP 29, část A. Složení 
injekční směsi je v dokumentaci. Průkazní zkoušky 
stříkaného betonu a výztužných sítí se provádí podle 
TKP 18.

Prokázání únosnosti hřebíků v horninovém masivu se 
před zahájením prací zjišťuje tahovou zkouškou prove
denou ve skutečných podmínkách s navrženým typem 
a délkou hřebíku podle dokumentace. Po zabudování hře
bíku a vytvrdnutí zálivky (netýká se zarážených hřebíků) 
je hřebík zatěžován tahovou silou postupně v krátkých 
intervalech až na mez porušení. U geotechnické kate
gorie 2 (dle ČSN P ENV 1997-1) zhotovitel provede 1 
tahovou zkoušku pro každý typ zeminy avšak min. 3 
zkoušky celkem. U 3. geotechnické kategorie se pro 
každý typ zeminy, do kterého budou instalovány hřebíky, 
provedou 2 zkoušky, min. 6 zkoušek. Výsledky zkoušek 
předloží zhotovitel objednateli/správci stavby. Zkoušky 
se provádějí obvykle do porušení nebo do hodnoty vý
počtové síly vynásobené součinitelem 1,5 až 2,0. Pokud 
výsledky zkoušek budou nižší než projektované hodnoty 
únosnosti, zajistí objednatel/správce stavby posouzení 
výsledků odbornou firmou která rozhodne o opakování 
zkoušek, případně o přepracování statického návrhu.

30.B.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky hřebíků, ocelových sítí, stříkaného 
betonu, obkladových betonových panelů a jiných be
tonových a ocelových prvků se provádí podle TKP 18. 
Laboratoř pro kontrolní zkoušky musí být způsobilá ve 
smyslu MP SJ-PK a musí být odsouhlasená objednatelem. 
Objednatel musí mít umožněn přístup do všech prostor 
laboratoře a skladu vzorků.

K ověření kvality všech stavebních materiálů je objedna
tel oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému 
kontroly jakosti. Tyto zkoušky provádí buď ve vlastní 
laboratoři nebo je zadává u jiné nezávislé laboratoře. 
Pro hrazení nákladů na odběr vzorků a na zkoušky platí 
příslušné články TKP kap. 1 - Všeobecně.

V průběhu prací vede zhotovitel dokumentaci o průběhu 
vrtání a kontroluje dosaženou hloubku vrtu. Na vyžádání 
objednatele/správce stavby provede zhotovitel přeměření 
průměru, hloubky a sklonu vrtu.

Lícové opevnění tvořené geosyntetickými rohožemi se 
zkouší podle čl. 30.A.4 těchto TKP.

Nainstalované hřebíky se kontrolují tahovými zkouškami 
v rozsahu tab. B.l. Při tahové zkoušce se hřebík zatěžuje 
do hodnoty výpočtové síly vynásobené součinitelem 
1,1 až 1,5.
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Tab. B.l Počet kontrolních zkoušek únosnosti hřebíků

Geotechnická

kategorie

Počet kontrolních tahových zkoušek při hustotě 
hřebíků na plochu svahu

>1 na l,5nr <1 na l,5m2

1 - -

A<1000m2 min 5 zkoušek A<200m2 - 3 zkoušky
2 A>1000m2 1 zkouška na A>200m2 -1.5% hřebíků se

400 m2 odzkouší

A<I000m2 min 5 zkoušek A<200m2 - 5 zkoušek
3 A>I000m2 1 zkouška na A>200m2-2.5% hřebíků se

200 m2 odzkouší

Pozn. A - Plocha svahu zajištěného hřebíkováním.
- Zkušební hřebíky musí být rovnoměrně rozděleny po 

ploše konstrukce.
- Uvedené počty kontrolních zkoušek jsou minimální 

a při velmi složitých geologických poměrech nebo 
velmi citlivé konstrukci se zvýší podle dokumen
tace.

Postup zkoušek stanovuje technologický předpis. 
Výsledky zkoušek jsou považovány za vyhovující, po
kud u žádné zkoušky nedojde k porušení (vytržení) 
hřebíku.

30.B.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Směrová a výšková odchylka osy hřebíku v místě zavr
tání: ± lOOmm

Hloubka vrtu: + 1/30 délky vrtu

Sklon vrtu: + 5°

Délka hřebíku: + 50mm

V blízkosti podzemních sítí může dokumentace požado
vat přísnější tolerance.

Odchylky sklonu svahu od projektovaného a přesnost 
svahování jsou uvedeny v kap. 4 TKP

30.B.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Těžbu zeminy, vrtání a osazování hřebíků lze provádět 
i při teplotách pod nulou. Při používání cementové zá
livky na vyplnění vrtů je nutné při práci udržovat její 
teplotu nad 5"C.

Pokud se povrch svahu zajišťuje stříkaným betonem, lze 
tyto práce provádět bez opatření do +5 °C. Při teplotách 
nižších je nutné provést příslušná opatření k zajištění 
podmínek pro hydrataci betonu (zateplení pracoviště, 
ohřívaná směs dle TKP 18), nebo práce přerušit.

Lícové opevnění z betonových prefabrikátů, ocelových 
mříží a sítí a geosyntetické rohože lze pokládat i při 
teplotách pod bodem mrazu.

30.B.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Pro odsouhlasení a převzetí ucelených úseků stavby 
hřebíkovaného svahu se postupuje podle čl. 30.A.8 této 
kapitoly TKP.

30.B.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

V průběhu odtěžování zářezu sleduje zhotovitel geode
ticky vertikální a horizontální posuny horní hrany svahu. 
U značně exponovaných staveb a u svahů přes 6 m výšky 
se strmým sklonem nebo se svislou stěnou se doporučuje 
sledovat přetváření zemního tělesa v zářezu přesnou in- 
klinometrií ve vrtech. Počet vrtů ajejich rozmístění musí 
být uvedeny v dokumentaci. Četnost měření závisí na 
rychlosti postupu odtěžování. Horizontální přetváření 
zemního masivu v souvislosti s mobilizací tření na po
vrchu hřebíků je možné sledovat pomocí vícestupňových 
extenzometrů.

V zastavěném území musí zhotovitel před zahájením 
prací ověřit, zda u objektů v okolí byl zjištěn jejich aktu
ální stav (pasportizace objektů). Pokud není pasportizace 
součástí dokumentace, musí zhotovitel, před zahájením 
odtěžování, provést pasportizaci těchto objektů.

30.B.10 EKOLOGIE

Požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedeny 
v čl. 30.A. 10 těchto TKP.

30.B.11 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Níže uvedený seznam souvisejících norem a předpisů 
odpovídá stavu ke dni schválení této kapitoly TKP. Při 
realizaci stavby se použijí normy a předpisy v platném 
znění v době uzavření smlouvy o dílo pro příslušnou 
stavbu.

ČSN 73 1201(1988) Navrhování betonových
konstrukcí

ČSN 73 2005(1993) Injekčné práce ve staveb

níctve
ČSN 73 2400(1989) Provádění a kontrola beto

nových konstrukcí
ČSN P ENV 10080(1997) Ocel pro výztuž do beto-

nu-Svařitelná, žebírková, 
betonářská ocel B 500 
- Technické dodací pod
mínky pro tyče, svitky 
a svařované sítě

ČSN EN 10210(1995) Duté profily tvářené za
tepla z nelegovaných 
a jemnozrnných kon
strukčních ocelí. Část 1: 
Technické dodací předpisy 

ČSN EN 10219-1 (2001) Duté profily tvářené za

studená z nelegovaných 
a Jemnozrnných ocelí
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ČSN EN 10025 (1996)

ČSN EN 10113 (1995)

ČSN EN ISO 1461 (1999)

ČSN EN 445(1998)

ČSN EN 446(1998)

ČSN EN 447 (1998) 

ČSNPENV 197-1(1993) 

ČSN EN 206-1

- Část 1: Technické dodací 
podmínky
Výrobky válcované za 
tepla z nelegovaných kon
strukčních ocelí. Technické 
dodací podmínky 
Výrobky válcované za 
tepla ze svařitelných 
jemnozrnných kon
strukčních ocelí. Část 1: 
Všeobecné dodací pod
mínky
Žárové povlaky zinku 
nanášené ponorem na 
železných a ocelových 
výrobcích - Specifikace 
a zkušební metody 
Injektážní malta pro před- 
pínací kabely - Zkušební 
metody
Injektážní malta pro před- 
pínací kabely - Postupy 
Injektování
Injektážní malta pro před- 
pínací kabely - Požadavky 
na běžnou maltu 
Cement. Složení, jakostní 
požadavky a kritéria pro 
stanovení shody 
Beton-Část 1: Specifikace, 
vlastnosti, výroba, a shoda 

Navrhování betono
vých konstrukcí. Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby

speciálních gotechnic- 
kých prací - Injektované 
horninové kotvy

Execution of special 
;eotechnical works - Soil 

nailing (draft)

ČSNPENV 1992-1-1 (1994)

ČSN EN 1537 (2001)Provádění

CEN/TC 288 N 236 E (2001)
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3 - Aplikace stříkaného betonu 
(nebo prefabrikovaných panelů)

Obr. 30. B.l Pracovní postup při zajišťování výkopu hřebíkovanou konstrukcí



v

REZ
- odvodňovací 

rigat

stříkaný beton

hřebíky

odvodňovací - 
vrty

POHLED

hřebíky

drény

Obr. 30.B.2 Řez a pohled na svah zajištěný hřebíkováním
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C. GABIONOVÉ (DRÁTOKAMENNÉ) 
KONSTRUKCE

30.C.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ

30.C.2.1 Všeobecně

Gabion je drátokamenný prvek ve tvaru krychle nebo 
kvádru, vyrobený z šestibokého ocelového pletiva nebo 
svařovaných ocelových sítí a vyplněný přírodním nebo 
lomovým kamenem, případně vhodným recyklátem. 
Gabiony se používají pro stavbu opěrných a protieroz- 
ních konstrukcí, protihlukových clon, obkladních zdí, 
a pod. Podle rozměru se gabiony dělí na koše a matrace. 
U matrací je výška nejmenším rozměrem a není vyšší 
než 500mm. Pro ostatní gabiony se používá název koše. 
Obvykla šířka a výška vázaných gabionů je 1 m, délka 
je násobkem 1 m. U svařovaných gabionů mohou být 
rozměry libovolné (podle dokumentace).

Kvalita ocelového (polymerového) pletiva, drátu a spo
jovacích materiálů musí být doložena doklady v souladu 
s čl. 30.1.3, které předkládá zhotovitel stavby objednateli/ 
správci stavby při schvalování dodavatele ocelových (po
lymerových) materiálů. Požadavky na kvalitu jsou určeny 
dokumentací stavby a musí splňovat podmínky těchto 
TKP, TP 97 a souvisejících ČSN.

Požadavky na kvalitu výplňového kamene jsou stanoveny 
v dokumentaci v souladu s těmito TKP.

30.C.2.2 Pletivo a síť

Gabion (koše i matrace) sestávají ze dna, bočních stěn, 
víka a přepážek.

30.C.2.2.1 Vázaný gabion - koš

Obvodové hrany drátěného gabionů musí být bezpečně 
zpevněny vázacím drátem a zajištěny drátěnou spirálou 
tak, aby všechny spoje měly přinejmenším stejnou pev
nost jako vlastní pletivo. Drát pro zpevnění obvodových 
hran musí mít tloušťku min 3,4mm pro sítě z drátu 
o průměru 2,7mm a 3,9mm u sítí z drátu o průměru 
3,0mm. Podle potřeby se zajišťuje tvarová poloha gabi- 
onu výztužným drátem kterým se spojují protější svislé 
stěny. Tloušťka tohoto drátu musí být min. 2,0mm. Při 
použití velmi ostrohranného kamene se doporučuje po
užít tloušťku spojovacího drátu min. 2,2mm.

Vázací drát pro spojení jednotlivých košů mezi sebou 
a vyztužení hran má průměr min. 2,2 mm u koše ze sítě 
o tloušťce drátu 2,7 mm a min. 2,4mm při tloušťce drátu 
pletiva 3,0 mm a musí splňovat požadavky kladené na drát 
pletiva dle tabulky C.5. Místo vázacího drátu lze použít 
ocelové háčky, které se po umístění stlačí do kroužků. 
Vzdálenost těchto kroužků mezi sebou nesmí překročit 
0,2 m. Tloušťka drátu pro kroužky je min. 3 mm.

Konstrukční zásady pro sestavení vázaných gabionů jsou 
na obr. 30.C.1.

30.C.2.2.2 Vázaný gabion - matrace

Pletivo pro matraci je vyrobeno z drátu o min. tloušťce 
2,0mm. Tahová pevnost drátu musí být min. 350MPa. 
Minimální množství zinku použitého při galvanizaci 
musí být 240g/m2 původního povrchu drátu. Pro agre
sivní prostředí se drát potahuje PVC o tloušťce min. 
0,5 mm nebo se drát galvanizuje zinko-hliníkovou 
slitinou (Galmac).

Rozměry ok sítě pro matrace udává tab. C.2.

Tab. C.2 Rozměry ok pletených sítí a tloušťky drátů pro 
matrace

Typ Průměr oka (mm) Průměr drátu (mm)

5x7 50 2,0

6x8 60 2,0 až 2,2

Pletivo pro gabion je vyrobeno z galvanizovaného ocelo
vého drátu o průměru min. 2,7 mm. Tahová pevnost drátu 
před spletením musí být vyšší než 400 MPa. Minimální 
pokovení drátu zinkem je 260g/m2 původního povrchu 
drátu. Pro agresivní prostředí se pozinkovaný drát po
tahuje PVC o tloušťce 0,4-0,6mm.

Rozměry ok pletených sítí jsou uvedeny v tab. C.l:

Tab. C.l Rozměry ok pletených sítí a tloušťky drátů pro 
koše

Typ sítě Velikost oka (mm) Tloušťka drátu (mm)

6x8 60 2,7

8x10 80 2,7 až 3,0

10x12 100 2,7 až 3,0

Pletivo musí být vyrobeno takovým způsobem, aby 
nemohlo dojít k jeho rozpletení při poškození jednoho 
drátu (min. dvojité zakroucení). Oka sítě mají tvar šes
tiúhelníku. Souhrn požadavků na drát a pletivo uvádí 
tabulka C.5.

Drát pro zpevnění obvodových hran musí mít tloušťku 
min. 2,4mm pro sítě z drátu o průměru 2,0 mm a min. 
2,7 mm pro sítě z drátu o průměru 2,2mm. Vázací drát 
pro spojování jednotlivých dílů musí mít průměr min. 
2,0mm. Výztužné spony pro spojení protilehlých stran 
se u matrací nepoužívají.

Rovněž i u matrací mají oka sítě tvar šestiúhelníku a spoj 
musí být dvojitě zakroucený aby nemohlo dojít k rozple
tení pletiva při jeho poškození.

30.C.2.2.3 Svařovaný gabion

U svařovaných sítí je min průměr drátu 3,7 mm a musí 
být u nich zajištěna předepsaná pevnost svaru. Tahová 
pevnost drátu musí být vyšší než 400MPa. Minimální 
žárové pokovení drátu zinkem musí být 260g/m2 původ
ního povrchu drátu. Velikost oka ve tvaru čtverce nebo 
obdélníku se obvykle pohybuje v mezích 100-120mm. 
Pevnost svarů ve smyku musí být minimálně 4kN.
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Přehled požadavků na kvalitu drátu a sítě uvádí tabulka 
C.5.

30.C.2.2.4 Spojovací materiál

Spojovacím materiálem se nazývají spirály, sloužící ke 
spojování jednotlivých stykových hran gabionové kon
strukce a distanční spony, které se používají k zachování 
její tvarové stability.

Podrobnosti o minimálních průměrech drátu pro různé 
typy sítí pro vázané gabiony jsou uvedeny v čl. 30.C.2.2.1 
a 30.C.2.2.2 a v tabulkách C.l a C.2.

U svařovaných gabionů je tloušťka drátu pro spojovací 
spirály a distanční spony min. 3,7mm.

30.C.2.2.5 Gabion z polymerových geomříží

Pro gabionové konstrukce se používají vysoce pevnostní 
polymerové geomříže zejména z polyetylénu a polypro
pylenu, u nichž musí být zajištěna dlouhodobá stálost 
jejich mechanických vlastností při působení slunečního 
záření, mrazu, kolísání vnější teploty a pod. Druh geo
mříže a způsob spojování musí být určen v dokumentaci 
stavby. Sestavení gabionu z polymerových geomříží vy
žaduje podpůrnou konstrukci (formu).

30.C.2.3 Kámen

30.C.2.3.1 Gabiony se statickou funkcí

Pro výplň gabionů které mají konstrukční funkci (opěrné 
zdi, zajištění sesuvů apod.) musí být použity pouze pevné 
úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povětr
nostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli a ne
jsou křehké. Požadavky na zkoušky kamene jsou v tab. 
C.4. Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností 
a nízkou pórovitostí. Rozměry horninových úlomků 
musí být větší, než je průměr oka v pletivu (síti), aby 
nedocházelo k vypadávání kamene. Nejvhodnější jsou 
úlomky o min. velikosti rovné 1,5 až 2 násobku průměru 
oka. Maximální velikost kamene je 2,5 násobek šířky 
oka v mm. Větší kameny než 2,5 násobek velikosti oka 
pletiva se mohou vyskytnout pouze ojediněle a jejich 
celkový objem nesmí překročit 5% objemu gabionu. 
Úlomky menší než průměr oka pletiva mohou být použity 
v množství nepřesahujícím 10% celkového objemu pro 
výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionů 
(mimo líc). Pro účely opěrné konstrukce je nutné použít 
kámen čistý, bez příměsi jemnozrnné zeminy.

30.C.2.3.2 Gabiony bez statické funkce

Kámen použitý do líce gabionů, které nemají statickou 
funkci (protihlukové a obkladní stěny) musí splňovat 
požadavky dle článku 30.C.2.3.1. Za lícovou vrstvou 
kamene může být použit jiný materiál dle dokumentace

(netříděný kamen, úlomky betonu, recyklovaný štěrk 
apod.). U těchto gabionů lze připustit i růst vegetace.

30.C.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Gabiony se sestavují přímo na místě stavby v rozměrech 
určených dokumentací. Zhotovitel musí před zahájením 
prací předložit technologický předpis ke schválení 
objednateli/správci stavby.

30.C.3.1 Základová spára

Musí být urovnána a zhutněna na min. D = 95 % PS a od
souhlasena objednatelem/správcem stavby. Nevhodné 
zeminy podle kap. 4 TKP budou ze základové spáry 
odstraněny, upraveny nebo nahrazeny vhodnějším ma
teriálem podle dokumentace a se souhlasem objednatele/ 
/správce stavby.

V případě zakládání gabionové konstrukce na skalním 
podloží, zhotovitel řádně vyčistí základovou spáru 
a případné nerovnosti vyplní štěrkodrtí nebo hubeným 
betonem podle dokumentace. Spáru přejímá a způsob 
vyplnění odsouhlasuje objednatel/správce stavby.

Hloubka založení gabionové konstrukce je určena do
kumentací na základě statického výpočtu. Nepožaduje 
se zakládání v nezámrzné hloubce, pokud to nestanoví 
dokumentace.

30.C.3.2 Stavba gabionové konstrukce

Technologický postup při stavbě gabionů je schematicky 
znázorněn v obr. 30.C.1 a obr. 30.C.2.

30.C.3.2.1 Montáž gabionu

Gabiony se usazují se na základovou spáru a navzájem 
se spojují vázacím drátem v místech styku svislých hran 
buď kontinuálně nebo ve výškovém intervalu 150mm. 
Pokud se ukládají na již usazenou a vyplněnou vrstvu 
gabionů, spojují se ještě navíc s podkladem v místech 
styku kolmých stěn gabionů s víky spodních gabionů. 
Vázací drát musí mít tloušťku a kvalitu dle čl. 30.C.2.2.1. 
a 30.C.2.2.2.

Svařované gabionové sítě se vyztužují distančními spo
nami a spojují se do jednotlivých celků pomocí spirál. 
Tloušťka spon a spirál je min. 3,7 mm.

30.C.3.2.2 Plnění gabionu

Plnění gabionu je možné provádět ručně, strojně nebo 
kombinací obou způsobů a musí být určeno v dokumen
taci. U ručního plnění je možné dosáhnout nižší meze- 
rovitosti výplně a estetičtějšího vzhledu líce gabionu. Je 
však pracnější. U strojního plnění je postup rychlejší, 
avšak dosažená mezerovitost je vyšší. Při plnění musí
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zhotovitel neustále sledovat případné deformace líce 
gabionu a vyrovnávat je vypínáním drátěného pletiva. 
Případně je možné použít provizorní konstrukci, např. 
z lešenářských trubek. Pro omezení případného dotvaro- 
vání gabionu v důsledku stlačení jeho výplně se koše ob
vykle přeplňují o očekávané sednutí kamenné výplně.

30.C.3.2.3 Vyztužování gabionu

Během postupu plnění gabionů kamenem se navzájem 
protilehlé stěny stabilizují výztužnými dráty tak, aby ne
docházelo k vydouvání líce gabionu tlakem uloženého 
kamene. Obvyklý výškový interval, ve kterém se vy- 
ztužovací dráty osazují je 0,25-0,35 m. V horizontálním 
směru se distanční spony umisťují po cca 0,33 m (2 dráty 
na 1 m šířky gabionu).

Způsoby vyztužení gabionů jsou na obr 30.C.2.

30.C.3.2.4 Uzavření gabionu

Po naplnění kamenem až po horní okraj se gabion uza
vře drátěným víkem, které se spojí s kolmými stěnami 
vázacím drátem, resp. spirálou.

30.C.3.2.5 Převazování vrstev

Při vícevrstvé konstrukci gabiony v následující vrstvě 
převazují svislé spáry spodní vrstvy (podobně jako 
cihelná vazba).

U svařovaných sítí se převazování neprovádí.

30.C.3.2.6 Zasypávání gabionové konstrukce

Rub gabionové konstrukce se zasypává zeminou přede
psanou v dokumentaci stavby. Zásyp a hutnění se provádí 
současně s plněním gabionu, pokud dokumentace nebo 
objednatel/správce stavby nestanoví jinak. V případě, že 
se za rubem gabionu nachází jemnozrnná zemina, jejíž 
částice by se mohly vplavovat do mezer kamenné vý
plně gabionu, opatří se rub gabionu separační geotextilií 
v souladu s dokumentací stavby. Do vzdálenosti 2m od 
rubu gabionové konstrukce se mohou k hutnění použít 
pouze lehké hutnící prostředky (pěchy, vibrační desky 
do hmotnosti 1 000 kg nebo vedené válce do hmotnosti 
1 500 kg.

30.C.3.2.7 Ochrana proti bludným proudům

V oblastech s možným výskytem bludných proudů (blíz
kost elektrizované železniční a tramvajové tratě, měnírny 
proudu apod.) na základě vyhodnocení výsledků koroz
ního průzkumu (viz. TP 124 Základní ochranná opatření 
pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací, 
1999) dokumentace stavby předepíše a zhotovitel podle 
ní provede případná příslušná opatření na omezení

účinků bludných proudů na gabionovou konstrukci, která
obvykle zahrnují některá z následujících opatření:

- vrstvu štěrkodrti na základové spáře
- důsledné vodivé spojení jednotlivých gabionů
- úplné naplnění košů čistým kamenem bez jemno- 

zrnných příměsí tak, aby byla dosažena minimální 
mezerovitost

- vybudování izolačních vrstev na spodní a zásypové 
straně gabionové konstrukce

- ze štěrkopísku, případně v kombinaci s geosyntetic- 
kými materiály

- rozdělení gabionové konstrukce delší než 100m na
úseky, mezi které se vloží příčná izolace
- použití aktivní protikorozní ochrany proti bludným 

proudům, tzv. obětní anody
- použití gabionů se svařenou sítí
- při stupni 5 ochrany proti korozi se použijí gabiony 

z polymerů

30.C.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

30.C.4.1 Dodávka a skladování

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku všech 
dodávaných materiálů (ocelových sítí, spojovacího 
materiálu, kamene apod.) tak, aby na staveništi byly 
k dispozici jen materiály, které odpovídají požadavkům 
smlouvy o dílo (viz TKP kap. 1 - Všeobecně).

Při přejímce se zjišťuje zda zásilka není poškozena nebo 
neúplná a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí 
s údaji uvedenými v dodacím listě. Pokud nebyly pro 
gabionové sítě, drát a spojovací materiál předem předány 
doklady v souladu s čl. 30.1.3, musí být předány nejpoz
ději s dodacími listy první dodávky.

Zásilka musí být provázena dodacím listem ve kterém 
musí být nejméně tyto údaje:

- číslo a datum vystavení,
- název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora,
- název a sídlo odběratele,
- místo určení dodávky,
- předmět dodávky (typ sítě, tloušťka drátu a jeho 

povrchová úprava, pevnost drátu; u kamene bude 
uvedena lokalita/lom, petrografický popis a kvalita 
podle ČSN 721512),

- hmotnost dodávky (počet rolí drátu, počet palet 
jednotlivých dílů gabionových košů, hmotnost ka
mene).

Při přejímce se zjišťuje, zda zásilka není poškozena nebo 
neúplná, a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí 
s údaji uvedenými v dodacím listě.

Na staveniště je obvykle dodáváno již hotové pletivo/sítě 
na paletách. Každý balík palet musí být označen visačkou 
s označením rozměru rozloženého gabionu, tloušťky po
užitého drátu a tloušťky pozinkování, příp. ochranného
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pokrytí PVC. Součástí dodávky je i přiměřený počet spi
rál (pro každou hranu jedna spirála), výztužných drátů 
(do každého gabionu min. 2 ks) a vázací drát, který se 
dodává ve svitku. Přesné množství spojovacího materi
álu stanoví technologický předpis. Dodané pletivo musí 
mít rozměry oka v toleranci +16, -4%. Průměr dodaného 
drátu (sítě, spojovací materiál) musí být v tolerancích dle 
tabulky C. 3:

Tab. C.3
Průměr

drátu (mm)
2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,4 3,9

Tolerance 

(± mm)
0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0.10 0,10

Pletivo/sítě musí být skladováno tak, aby nemohlo dojít 
k jeho poškození a znečištění. V případě použití více 
druhů pletiva/sítě, musí být každý materiál zřetelně 
označen, případně skladován odděleně. Kámen pro 
výplň gabionů může být skladován na otevřené skládce 
s upraveným povrchem tak, aby nemohlo dojít k jeho 
znečištění.

30.C.4.2 Průkazní zkoušky

30.C.4.2.1 Kámen a kamenivo

Průkazní zkoušky kamene a kameniva do gabionů zajiš
ťuje zhotovitel. Laboratoř ve které se průkazní zkoušky 
provádí musí mít příslušnou způsobilost dle MP S.T-PK 
(VD 9/2001) a musí být odsouhlasena objednatelem. 
Zkoušky kamene a kameniva nejsou součástí certifi
kace.

U výplňového kamene pro gabiony se statickou funkcí 
se prokazuje jeho pevnost v tlaku a nasákavost dle ČSN 
72 1155, případně trvanlivost zkouškou síranem sodným 
dle ČSN 72 1176. Při ukládání kamene do košů je nutné 
dosáhnout předepsané minimální objemové hmotnosti. 
Kriteria pro použitelnost kamene udává následující 
tabulka C. 4:

Tabulka C. 4 Průkazní zkoušky kamene
Zkouška Metodika Kriterium

Pevnost v tlaku ČSN 72 1151 min. 50 MPa

Nasákavost ČSN 72 1151 max. 1,5%

Trvanlivost* ČSN 72 1176 max. 9%

Sypná hmotnost ČSN 72 1018 min. 1 óOOkg/m3

^Zhotovitel zajistí provedení zkoušky trvanlivosti pokud je nasákavost kamene 
větší než 1,5%

Poznámka: U masivních gabionových konstrukcí, mimo oblast působení 
klimatických vlivů (jádro a rub gabionové konstrukce), může dokumentace 
kriteria použitelnosti kamene dle tab. C. 4 upravit.

Zhotovitel předloží objednateli/správci stavby výsledky 
všech zkoušek podle tabulky C. 4 z každého zdroje 
kamene.

Rozměry kamene musí splňovat kritérium, které poža
duje, aby nejmenší rozměr kamene odpovídal velikosti 
oka sítě, v průměru však musí být rozměr kamene 1,5-2 
násobek šířky oka pletiva/sítě, Max. velikost kamene je

2,5 násobek průměru oka sítě. Ojedinělé větší kameny 
nesmí tvořit více než 5 % objemu gabionu. Kámen na 
klínování a výplň mezer uvnitř gabionu o velikosti menší 
než je průměr oka sítě nesmí být v množství větším 
než 10%.

30.C.4.2.2 Ocelové sítě a drát

Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli/ 
správci stavby údaje o kvalitě drátu a typu sítě spolu 
s výsledky průkazních zkoušek. Průkazní zkoušky 
pletiva/sítě pro gabiony zajišťuje zhotovitel v rámci 
postupně dle čl. 30.1.3, smí je provádět pouze laboratoř 
s příslušnou způsobilostí dle MP SJ-PK a odsouhlasená 
objednatelem. Kvalita drátu a sítě se prokazuje následu
jícími zkouškami dle tabulky C.5:

Tabulka C. 5 Průkazní zkoušky drátu a pletiva
Zkouška Metodika Kritérium

Tahová pevnost drátu (koš) ČSN EN 10002-1 min. 400 MPa

Tahová pevnost drátu (matrace) ČSN EN 10002-1 min. 350 MPa

Tažnost ČSN EN 10002-1 min. 8%

Tahová pevnost pletiva/sítě ČSN EN 10002-1 min. 40 KN/m*

Tloušťka pozinkování ČSN ISO 1463 min. 260g/m2

Odolnost proti korozi DIN 50021 350 hodin

*Pro různé průměry drátu a různé velikosti ok pletiva může ZTKP požadovat 
hodnoty odlišné.

Při dodávce přesahující celkový objem gabionů 10 OOOrn3 
zajistí zhotovitel sérii průkazních zkoušek v rozsahu dle 
tabulek C.3 a C.4 na každých i započatých 10 OOOrn3.

30.C.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Při výstavbě konstrukce z gabionů kontroluje zhotovitel 
průběžně velikost kamene, množství menších úlomků 
pro výplň mezer a klínování větších kamenů. Současně 
kontroluje vizuálně celistvost kamene a jeho navětrání. 
Rovněž kontroluje způsob ukládání kamene do koše, 
hutnění, rovinatost líce gabionů, vypnutí pletiva apod. 
Rozsah požadovaných kontrolních zkoušek udává ta
bulka C.6. Kontrolní zkoušky smí provádět laboratoř 
s příslušnou způsobilostí dle MP SJ-PK, odsouhlasená 
objednatelem.

Tabulka C. 6 Kontrolní zkoušky
Nasákavost kamene* lx na lOOOm3 při objemu prací do 2000m3

Ix na 1500m3při objemu prací přes 2000m3

Tahová pevnost pletiva / sítě lx na 5000m2 pletiva

*V případě nesplnění kritéria pro nasákavost dle tab. C 4, provede zhotovitel 
zkoušku trvanlivosti. Požadovanou mez použitelnosti kamene podle zkoušky 
trvanlivosti udává tab. C 4

Kontrolní zkoušky pletiva/drátu zajistí zhotovitel u do
davatele pletiva. Součástí zkoušek pletiva jsou i zkoušky 
pevnosti v tahu spirál, výztužného a vázacího drátu.

K prověření kvality dodaného drátu, pletiva a kamene 
nebo k ověření hodnověrnosti výsledků zkoušek zhoto
vitele, je objednatel oprávněn provádět zkoušky podle 
vlastního systému kontroly jakosti. Tyto zkoušky pro-

28



30.C.11.1 Souvisící normyvádí buď ve vlastní laboratoři, nebo je zadává u jiné 
nezávislé laboratoře. Pro hrazení nákladů na odběr 
vzorků a na zkoušky platí příslušné články TKP kap. 1 
- Všeobecně.

Výsledky zkoušek musí splňovat požadavky uvedené 
v ČI. 30.C.4.

30.C.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Tolerance hotové gabionové konstrukce určuje doku
mentace stavby na základě předpokládaných deformací 
podloží. Gabionová konstrukce musí mít přiměřenou 
rovinatost, nesmí vykazovat nadměrné deformace líce, 
potrhání sítě, vypadávání kamenů. Celkový vzhled musí 
být ke spokojenosti objednatele/správce stavby.

30.C.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Pro budování opěrných a antierozních opatření z gabionů 
nejsou žádná klimatická omezení, pokud je řádně připra
vena základová spára. Na úpravu a ochranu základové 
spáry se vztahují příslušné články kap. 4 TKP.

30.C.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Viz. či. 30.A.8 těchto TKP.

30.C.9 KONTROLNÍ MĚŘENÍ, MĚŘENÍ 
POSUNŮ A PŘETVOŘENÍ

Není požadováno u protierozních opatření. U opěrných 
konstrukcí se provádí geodetické sledování přetvoření 
během stavby, případně i po jejím dokončení, pokud je 
požadováno dokumentací.

V místech, kde gabionová konstrukce zajišťuje stabilitu 
svahu proti sesouvání, určí dokumentace stavby meto
diku, rozsah a kritéria kontrolního sledování.

30.C.10 EKOLOGIE

Požadavky na ochranu životního prostředí jsou uvedeny 
v kap. 1 a či. 30.A těchto TKP.

30.C.11 SOUVISÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

Níže uvedený seznam souvisejících norem a předpisů 
odpovídá stavu ke dni schválení této kapitoly TKP. Při 
realizaci stavby se použijí normy a předpisy v platném 
znění v době uzavření smlouvy o dílo pro příslušnou 
stavbu.

ČSN 03 8157 (1985)

ČSN 42 6403 (1968) 

ČSN 42 6406 (1971) 

ČSN 42 6410 (1970) 

ČSN 42 6426 (1977)

ČSN EN 10002-1 (1994) 

ČSN EN ISO 1461(1999)

ČSN ISO 1463 (1993)

ČSN ISO 2064 (1992)

ČSN ISO 7384(1994)

ČSN ISO 9227 (1994)

ČSN 72 1018 (1970)

ČSN 72 1151 (1984)

ČSN 72 1152(1984)

ČSN 72 1153 (1984)

ČSN 72 1154(1984)

ČSN 72 1151 (1984)

ČSN 72 1155 (1984)

ČSN 72 1156(1984)

Ochrana proti korozi. 
Kovové a nekovové po
vlaky. Nedestruktivní 
metody měření tloušťky. 
Všeobecné požadavky 
(harmonizována)
Tažené ocelové dráty kru
hového průřezu 
Pozinkování tažených oce
lových drátů 
Tažený ocelový drát pro 
všeobecné účely 
Ocelový drát tažený za 
studená pro kovové tkaniny, 
pleteniny a ostnatý drát. 
Technické dodací předpisy 
Kovové materiály. Zkouška 
tahem. Část 1: Zkouška 
tahem za okolní teploty 
Žárové povlaky zinku 
nanášené ponorem na 
železných a ocelových 
výrobcích - Specifikace 
a zkušební metody 
Kovové a oxidové povlaky. 
Měření tloušťky povlaku. 
Mikroskopická metoda 
Kovové a jiné anorganické 
povlaky. Definice a dohody 
týkající se měření tloušťky 
Korozní zkoušky v umělé 
atmosféře. Všeobecné po
žadavky
Korozní zkoušky v umě
lých atmosférách. Zkoušky 
solnou mlhou 
Laboratorní stanovení re
lativní ulehlosti nesoudrž- 
ných zemin
Zkoušení přírodního sta
vebního kamene. Základní 
ustanovení
Odběr vzorků přírodního 
stavebního kamene 
Petrografický rozbor 
přírodního stavebního ka
mene
Stanovení měrné a obje
mové hmotnosti, hutnosti 
a pórovitosti přírodního 
stavebního kamene 
Zkoušení přírodního sta
vebního kamene. Základní 
ustanovení
Stanovení nasákavosti 
a zdánlivé pórovitosti 
přírodního stavebního ka
mene
Stanovení odolnosti přírod
ního stavebního kamene 
proti mrazu
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ČSN 72 1159(1984)

ČSN 72 1163 (1984)

ČSN 72 1170(1968)

ČSN 72 1171 (1968)

ČSN 72 1174(1968) 

ČSN 72 1175 (1990) 

ČSN 72 1176(1968)

ČSN 72 1185 (1988)

ČSN 72 1512(1992) 

ČSN 73 6823 (1984)

Stanovení odolnosti přírod
ního stavebního kamene 
proti vlivu povětrnosti 
Stanovení pevnosti v tlaku 
přírodního stavebního ka
mene
Zkoušení kameniva pro 
stavební účely. Základní 
ustanovení
Stanovení hmotnosti, pó
rovitosti a mezerovitosti 
kameniva
Stanovení vlhkosti a nasá
kavosti kameniva 
Stanovení mechanických 
vlastností kameniva 
Zkouška trvanlivosti 
a odolnosti kameniva proti 
mrazu
Zkoušení kameniva pro 
stavební účely. Všeobecné 
požadavky na odběr a pří
pravu vzorků 
Hutné kamenivo pro sta
vební účely. Technické 
požadavky
Úpravy vodních toků s ma
lým povodím

30.C.11.1 Souvisící předpisy

TP 124 (1999) Základní ochranná opat
ření pro omezení vlivu 
bludných proudů na mostní 
objekty a ostatní betonové 
konstrukce pozemních ko
munikací
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VÁZANÉ GABIONOVÉ KOŠE A MATRACE

Obr. 30.C.1 Gabionové koše a matrace z vázaných ocelových sítí
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■4 výrzt-uhy na I mr

Vyztužení vázaného gabionu

Rohové spony se umisťují 1/2 výšky prvku Středové spony se umisťuji v 1/3 a 2/3 výšky prvku

Vyztužení gabionu ze svařovaných sítí

/ STŘEDOVÁ SF>OrviA

Obr. 30.C.2 Vyztužení gabionových košů z vázaných a svařovaných sítí



PŘÍLOHA 1

OPRAVY A ÚDRŽBA SPECIÁLNÍCH 
ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ

30.P1.1 Úvod

30.P1.1.1 Obecně

Tato příloha stanoví podmínky pro prohlídky, klasifikaci 
poruch, opravy a údržbu vyztužených násypů, hřebíko- 
vaných svahů a gabionových konstrukcí na stavbách 
pozemních komunikací. Neplatí pro opravy konstrukcí, 
u kterých došlo k deformacím v důsledku poruchy při
lehlé speciální zemní konstrukce, nebo jejího podloží.

30.P1.1.2 Rozsah použití

Příloha 1 platí pro opravy a údržbu vyztužených ná
sypů, hřebíkovaných svahů a gabionových konstrukcí 
na pozemních komunikacích a veřejných dopravních 
plochách.

30.P1.1.3 Prohlídky zemních těles 

30.P. 1.1.3.1 Druhy prohlídek

Podle § 6 vyhlášky 104/1997 Sb. se prohlídky komu
nikací dělí na běžné, hlavní a mimořádné. Vizuální 
prohlídky stavu vyztužených násypů, hřebíkovaných 
svahů a gabionových konstrukcí v trase komunikace se 
provádějí nejméně 2x ročně v rámci běžných prohlídek, 
a to před zimním obdobím (říjen - listopad) a na jaře 
(březen - duben).

Hlavní prohlídky se provádějí při uvedení nového nebo 
rekonstruovaného úseku do provozu, před skončením 
záruční doby a při inventarizaci komunikací.

Mimořádnou prohlídku zajišťuje vlastník nebo správce 
pozemní komunikace mimo termíny běžných a hlavních 
prohlídek, a to zejména při náhlém poškození speciální 
zemní konstrukce (např. po dlouhodobých nebo příva
lových deštích, po zaplavení vodou, po zřícení skalních 
bloků, při havárii vozidel apod.).

Pokud se poruchy vyztuženého násypu, hřebíkovaného 
svahu nebo gabionové konstrukce objeví v záruční době, 
oznámí správce komunikace tuto skutečnost bez zbyteč
ného odkladu objednateli. Podle rozsahu poruchy se pro
vedou opatření podle čl. 30.P1.1.4 a 30.P1.1.5 Nemůže-li 
se dílo užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovi
tel, dochází k přerušení záruční doby. Záruční doba se 
prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné dílo užívat. 
Podrobně pojednává o záručních dobách a odpovědnosti 
za vady díla příloha 7 TKP 1.

30.P1.1.3.2 Kontrolní sledování

V případě že je ve speciální zemní konstrukci 
nainstalován systém kontrolního sledování 
(inklinometrické vrty, měřidla pórového 
tlaku, měřidla sedání apod.) provádí se 
měření ve stejných časových intervalech jako 
vizuální prohlídky, pokud není v dokumentaci 
o vybudování kontrolního sledování stanoveno 
jinak.

Vyhodnocení a interpretaci měření systému kontrolního 
sledování musí realizovat odborná firma, která splňuje 
podmínky metodického pokynu k systému jakosti 
v oboru pozemních komunikací pro průzkumné a dia
gnostické práce.

30.P1.1.4 Poruchy speciálních zemních 
konstrukcí

Při vizuálních prohlídkách speciálních zemních kon
strukcí se zaznamenávají zejména tyto skutečnosti:

• u vyztužených násypů:
- deformace vlastního tělesa a přilehlých konstrukcí,
- výskyt trhlin ve vyztuženém násypu nebo v lícovém 

opevnění,
- vývěry vody nebo zvýšené průsaky,
- změny ve vegetačním pokryvu,
- vyplavování nebo vypadávání zeminy z líce vyztu

žené zemní konstrukce,
- porušení geosyntetických výztužných nebo protieroz- 

ních materiálů na líci svahu

• u hřebíkovaného svahu
- výskyt trhlin a odprysků v lícovém opevnění ze 

stříkaného betonu,
- zvýšené vývěry vody z odvodňovacích vrtů nebo 

v místech hřebíků,
- deformace líce,
- poškození protierozního geosyntetického materiálu 

na povrchu svahu

• u gabionové konstrukce
- deformace konstrukce
- poškození pletiva
- vypadávání kamenné výplně
- zvětrávání a rozpad kamene
- zarůstání vegetací (u opěrné konstrukce se statickou 

funkcí)

Pokud je chování speciální zemní konstrukce sledováno 
systémem kontrolního sledování, provádějí se prohlídky 
přednostně v místech, kde došlo k překročení kritických 
hodnot.
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30.P1.1. 5 Klasifikace poruch 

V souladu s TKP 4 se poruchy dělí na:

- lehké, opravitelné v rámci běžné údržby (např. poško
zení pletiva gabionu)

- střední (např. zvýšené průsaky, výskyt trhlin v kon
strukci), které vyžadují posouzení odbornou geo- 
technickou firmou a zpracování dokumentace před 
provedením opravy

- těžké, u kterých je nutné zahájit opravu okamžitě po 
posouzení odbornou firmou a zpracování zjednodu
šené dokumentace sanace (např. sesuv vyztužené 
zemní konstrukce, zřícení gabionu nebo části hřebí- 
kované konstrukce).

30.P1.1.6 Opravy poruch 

Lehké poruchy

Poruchy malého rozsahu lze odstranit při běžné údržbě. 
Jedná se o opravy odvodňovacích příkopů, opravy pletiva, 
výplň prasklin ve stříkaném betonu apod.

Střední poruchy

Na základě posouzení provedeného geotechnickou 
firmou se vypracuje dokumentace, která je podkladem 
pro zadání sanačních prací, které mohou zahrnovat 
zejména:

- výměnu poškozených částí lícové konstrukce (u vy
ztužených násypů a hřebíkovaných svahů)

- dodatečné zpevnění líce vyztužené zemní konstrukce 
pomocí ocelové sítě, případně i se stříkaným beto
nem

- doplnění dalších hřebíků a/nebo odvodňovacích vrtů 
do hřebíkovaného svahu

- přidání další vrstvy stříkaného betonu na hřebíkova- 
nou konstrukci

- výměnu poškozených gabionových košů
- přikotvení gabionové konstrukce

Těžké poruchy

Obvykle se jedná o havarijní stav, který je potřeba 
urychleně řešit, aby nedošlo k újmě na zdraví občanů 
a k hospodářským ztrátám. Po posouzení stavu geo
technickou firmou se zpracuje alespoň zjednodušená 
dokumentace a neodkladně se zahájí sanační práce. Ty 
mohou zahrnovat: např:

- odtěžení zřícených hmot a provizorní zajištění svahu, 
opěry apod.

- vybudování části vyztužené zemní konstrukce, hře
bíkovaného svahu nebo gabionů na základě poznatků 
z poruchy

- vybudování části opěrné vyztužené konstrukce po
mocí pilot, kotev, tryskové injektáže.

30.P1.1.7 Způsobilost

Opravy a údržbu speciálních zemních konstrukcí zajiš
ťuje majetkový správce (vlastník) pozemní komunikace 
vlastními složkami nebo prostřednictvím zhotovitele, tj. 
právnické nebo fyzické osoby, která má platné oprávnění 
pro provádění stavebních prací. U poruch většího rozsahu 
musí zhotovitel sanačních prací prokázat způsobilost 
k provádění speciálních zemních konstrukcí referen
cemi a musí mít vybudován systém řízení jakosti podle 
Metodického pokynu SJ-PK č.j. 23614/96-230 ve znění 
č.j. 20840/01-120 a pozdějších změn.

30.P1.2 Popis a kvalita stavebních materiálů

Kvalita materiálů se prokazuje v souladu s článkem 
30.A.2, 30.B.2 a 30.C.2 těchto TKP a podle příslušných 
norem, jejichž seznam je v článku 30.A.11, 30.B.11 
a 30.C.11 těchto TKP. Pro speciální materiály musí být 
zpracovány ZTKP.

30.P1.3 Technologické postupy prací

30.P1.3.1 Při zemních pracích se postupuje v souladu 
s dokumentací a technologickým předpisem zpracova
ným zhotovitelem a schváleným objednatelem. Při odtě
žování sesutých a nestabilních zemin je nutné postupovat 
tak, aby nedošlo k rozšiřování poruchy.

30.P 1.3.2Při použití metod speciálního zakládání (kotvy, 
trysková injektáž, mikropiloty) se postupuje podle TKP 
kap. 29.

30.P1.3.3 Při zajišťování poruch pomocí pilot se postu
puje podle TKP kap. 16.

30.P1.3.4. Vyztužení svahu geosyntetiky nebo ocelovými 
prvky a hřebíkování svahů se provádí a kontroluje podle 
TKP kap. 30 a TP 97.

30.P1.3.5 U konstrukcí s použitím betonu se postupuje 
v souladu s TKP kap. 18. Gabionové konstrukce se zho
tovují a kontrolují podle TKP kap. 30.

30.P1.3.6 Při pracích na odvodnění se postupuje podle 
TKP kap. 3.

30.P 1.3.7 Na práce, pro které nejsou zpracovány TKP, je 
nutné zpracovat ZTKP.

30.P1.4 Dodávka, skladování a průkazní 
zkoušky

Dodávka a skladování jednotlivých materiálů používa
ných při opravě speciálních zemních konstrukcí se řídí 
články 30.A.4.1, 30.B.4.1 a30.C.4.1 těchto TKP. Kvalita 
všech zabudovávaných materiálů musí být doložena do
klady dle čl. 30.1.3 a průkazními zkouškami v souladu 
s články 30.A.4.2, 30.B.4.2 a 30.C.4.2 těchto TKP.
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30.P1.5 Odebírání vzorků a kontrolní 
zkoušky

Platí podmínky uvedené v článcích 30.A.5, 30.B.5 
a 30.C.5 těchto TKP.

30.P1.6 Přípustné odchylky

Jsou uvedeny v článcích 30.A.6, 30.B.6 a 30.C.6 těchto 
TKP.

30.P1.7 Klimatická omezení

Jsou uvedena v článcích 30.A.7, 30.B.7 a 30.C.7 těchto 
TKP, případně souvisejících předpisů. Práce, které nesne
sou odkladu, lze provádět i za nepříznivých klimatických 
podmínek, pokud zhotovitel učiní příslušná opatření pro 
dodržení kvalitativních požadavků dle těchto TKP.

30.P1.8 Odsouhlasení a převzetí prací

Postupuje se podle článku 30.A.8 těchto TKP a kapitoly 
4 TKP.

30.P1.9 Kontrolní měření, měření posunů 
a přetvoření

Postupuje se podle článku 30.A.9, 30.B.9 a 30.C.9 těchto 
TKP.

30.P1.10 Ekologie

Při opravách a údržbě speciálních zemních konstrukcí 
je nutné postupovat tak, aby veškeré zásahy do život
ního prostředí byly vždy v souladu s příslušnými zá
kony a předpisy uvedenými v článku 30.A.10, 30.B.10 
a 30.C. 10 těchto TKP.

30.P1.11 Souvisící normy a předpisy

Seznam všech souvisících norem a předpisů je uveden 
v článku 30:A. 11, 30.B.11 a30.C.l! těchto TKP.
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