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1 ÚVOD  
 

Tyto technické podmínky platí pro návrh, zabudování a kontrolu geotextilií a 
dalších geosyntetických materiálů (dále jen geosyntetika) v zemním tělese 
pozemních komunikací.  

TP platí pro použití geosyntetik plnících účely filtrační, drenážní, výztužné i 
separační, včetně ochranné a protierozní funkce. V mnoha případech se účely 
kombinují, například při uložení na podloží z měkkých jílů pod hrubozrnným násypem 
plní geosyntetika prakticky všechny zmíněné funkce. TP neřeší použití geosyntetik 
pro těsnicí funkci.  

V obecném pojmu geosyntetika se kromě syntetických vláken mohou 
výjimečně vyskytovat i výrobky - převážně geotextilie - z přírodních vláken (například 
juta, bavlna). Tyto mohou úspěšně plnit funkci povrchové protierozní ochrany všude 
tam, kde biodegradace vláken s časem může být žádoucí.  

Tyto TP platí i pro vyztužování zemního tělesa ocelovými výztužemi (pletivo, 
svařované mříže, tyčové prvky apod.). 

Při aplikaci TP je nutné respektovat ČSN 73 6133 a ČSN EN 14475. 
 
 
2  NÁZVOSLOVÍ  
 
2.1  Definice  
 
Podrobné názvosloví geosyntetik je v ČSN EN ISO 10318 „Geosyntetika – Termíny a 
definice“. Termíny týkající se vyztužování zemních konstrukcí jsou v ČSN EN 14475 
„Provádění speciálních geotechnických prací – Vyztužené zemní konstrukce“. V této 
kapitole TP 97 jsou uvedeny pouze základní termíny a definice. 
 
Geosyntetikum - výrobek, u něhož je alespoň jedna složka vyrobená ze 
syntetického nebo přírodního polymeru ve formě, pásku, pásu nebo trojrozměrné 
struktury, použitý ve styku se zeminou a/nebo jinými materiály při zemních a 
stavebních pracích.  
Geotextilie - Plošný, propustný, polymerní (syntetický) nebo přírodní textilní materiál, 
který může být netkaný, pletený nebo tkaný používaný ve styku se zeminou a/nebo 
jinými materiály při zemních a stavebních pracích.  

Geotextilie netkaná - technická textilie vyrobená z nekonečných vláken (obr. 1), 
případně řezaných vláken (střiže) pojená mechanicky (vpichováním, proplétáním, 
prošíváním), teplem, chemicky apod. 
Geotextilie tkaná - technická textilie vyrobená tkaním na osnovu a útek (obr. 2).  
Geotextilie pletená - geotextilie vyráběná vnitřním smyčkováním jedné nebo více 
přízí, vláken nebo jiných prvků.  

Geomembrána - materiál s velmi nízkou propustností ve tvaru továrně vyrobené 
syntetické, polymerní, asfaltové (bitumenové) tabule používané při zemních a 
stavebních pracích za účelem zamezení průtoku kapaliny a/nebo výparů skrz 
konstrukci. Obvyklá tloušťka je 0,5 – 3,0 mm (obr. 3).  
Geomříž - plošná polymerní struktura sestávající z pravidelné otevřené sítě celistvě 
spojených tahových prvků, které jsou vázány tkaním (obr. 4), pletením (obr. 5), 
lepením (obr. 6) nebo protlačením  (obr.7). Otvory v geomříži jsou větší než tahové 
prvky. Slouží k vyztužování zemních konstrukcí. 
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Geosíť - plošná, polymerní struktura sestávající z pravidelné husté sítě, jejíž 
složkové prvky jsou spojeny uzly nebo protlačováním a jejíž otvory jsou mnohem 
větší než složky. Nemá výztužnou funkci. 
Geobuňky - třírozměrná propustná polymerní (syntetická nebo přírodní) voštinová 
struktura nebo struktura ve tvaru včelího plástu vyrobená z pásů geotextilie nebo 
geomembrány, spojená (sešitá, svázaná, svařená, slepená) střídavě, používaná jako 
protierozní prvek např. pro zadržení částic zeminy, kořenů nebo malých rostlin při 
zemních a stavebních pracích. Hloubka buňky se nejčastěji pohybuje mezi 50 - 200 
mm.  
Geokompozita - výrobky složené z více komponentů, z kterých alespoň jeden je 
geosyntetikum (např. geosíť s připevněnou netkanou geotextilií, bentonitové rohože, 
geodrény). Příklady geokompozitních drenážních materiálů je na obr. 8, geodrén je 
na obr. 9. 
Geopásky - polymerová výztuž ve formě pásku o šířce nepřesahující 200mm (obr. 
10 která se obvykle používá v kombinaci s tuhým lícovým prvkem.  
Georohož - prostorový propustný prvek z polymerových nebo přírodních vláken 
používaný k protierozní ochraně a k umožnění růstu rostlin.  
Výztuž, geovýztuž - pro účely těchto TP se jedná o všeobecný termín pro výztužné 
prvky (materiály) vkládané do zeminy násypu nebo pod násyp. Výztuž má formu 
pásků, pruhů, mříží, sítí, tyčí nebo vláken položených ve vrstvách pro zvýšení 
stability zemního tělesa a jeho podloží. Ve výztuži se mobilizuje osová tahová síla 
interakcí mezi výztuží a zeminou po celé její délce. Výztuž může být z polymerů 
(HDPE, PP, PET, PA, PVA, A), oceli, případně jiných materiálů (skleněná vlákna).  
Vyztužená zemní konstrukce - násypová konstrukce zahrnující diskrétní vrstvy 
výztužných materiálů (geosyntetika, ocel), které jsou většinou pokládány vodorovně, 
mezi po sobě následující hutněné vrstvy násypu během výstavby. Typické 
konstrukce jsou: vyztužený násyp se strmým svahem (obr. 11), opěrná zemní 
konstrukce (obr. 12) a násyp na měkkém podloží s vyztuženou bází (obr. 13). 
Násyp s rozptýlenou výztuží - násypová konstrukce zahrnující náhodně 
orientovanou výztuž v zemině ve formě souvislých nebo krátkých rozptýlených 
vláken, která jsou mísena do zeminy během výstavby násypu (obr. 14).  
Líc - pokryv vnější exponované strany vyztužené zemní konstrukce, který zadržuje 
zeminu mezi výztužnými vrstvami a chrání násyp před erozí.  
Lícový prvek - stavební jednotka líce vyztužené zemní konstrukce obvykle ukládaná 
současně s budováním vyztužené konstrukce.  

Tvrdý lícový prvek - obvykle prefabrikovaný betonový panel nebo blok o 
nízké vertikální stlačitelnosti a vysoké tuhosti v ohybu (obr. 15).  
Pružný lícový prvek - obvykle vytvarovaná sekce z ocelové mříže, ocelového 
plechu nebo z gabionu s vysokou svislou stlačitelností a ohybovou tuhostí 
(obr. 16).  
Měkký lícový prvek - nejčastěji se jedná o vrstvu zeminy obalenou na líci 
geotextilií nebo geomříží. Má vysokou stlačitelnost a nemá žádnou ohybovou 
tuhost (obr. 17).  

Creep - časově závislé přetvoření při konstantním zatížení. Zkouší se podle ČSN EN 
ISO 13431.  
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2.2  ZNAČKY  
 
PE - polyetylén  
LLDPE – lineární nízkohustotní polyetylén 
LDPE - nízkohustotní polyetylén 
HDPE - vysokohustotní polyetylén  
PP - polypropylén  
PET - polyester  
PA - polyamid (nylon)  
PVA - polyvinylalkohol  
PVC - polyvinylchlorid  
A - aramid  
 
mg (g/m2) plošná hmotnost (gramáž)- udává hmotnost geosyntetika na jednotku 
plochy podle ČSN EN ISO 9864, 
tg (mm) tloušťka - kolmá vzdálenost mezi horní a spodní plochou geosyntetika 
měřená obvykle pro normálové napětí 2 kPa - ČSN EN ISO 9863-2,  
On (mm) velikost souvislé průliny geosyntetika - vyjadřuje se velikostí průměru zrna, 
kterého projde touto průlinou n%, z celkového zkoušeného množství zrn daného 
průměru, ČSN EN ISO 12956,  
kgn (m/s) filtrační součinitel geosyntetika kolmo na rovinu výrobku - součinitel 
úměrnosti z Darcyho filtračního zákona - při hydraulickém gradientu (i = 1) odpovídá 
průsakové rychlosti (v), ČSN EN ISO 11058,  
kgp (m/s) filtrační součinitel geosyntetika v rovině výrobku - součinitel úměrnosti z 
Darcyho filtračního zákona - při hydraulickém gradientu (i = 1) odpovídá průsakové 
rychlosti (v), ČSN EN ISO 12958,  
y (s-1) permitivita = kgn/tg = v/dh – poměr filtrační rychlosti kolmo na rovinu 
geosyntetika ku rozdílu hydraulické výšky dh 
q (m2.s-1) transmisivita = kgp.tg průtok v rovině geosyntetika pro danou hydraulickou 
výšku dh 
Tf (kN/m) tahová pevnost na jednotku šířky- stanovená z maximální tahové síly při 
rychlé tahové zkoušce, ČSN EN ISO 10319. Pro tahovou pevnost spoje se postupuje 
podle ČSN EN ISO 10321 
ef  (%) protažení při porušení (tažnost) - protažení při dosažení tahové pevnosti, ČSN 
EN ISO 10319, ČSN EN ISO 10321 
jgs (0), a (kPa) smykový odpor kontaktu geosyntetika - zemina, je charakterizován 
úhlem tření mezi geosyntetikem a zeminou (jgs) a adhezí (a). Podle způsobu smykání 
se rozlišují smykové charakteristiky za odvodněných a neodvodněných podmínek. 
Smykové zkoušky se provádí podle ČSN EN ISO 12957-1, ČSN EN ISO 12957-2.  
Pr (kN/m) odpor proti vytažení geosyntetika ze zeminy, slouží k ověření tahového napětí 
v geosyntetické výztuži při vytahování ze zeminy (např. v místě jejího ukotvení do 
lícového opevnění nebo za potenciální smykovou plochou). Zkouší se podle ČSN EN 
13738. 
Ф, φ (0)  úhel vnitřního tření zeminy (smyková pevnost). Určuje se smykovou 
zkouškou (krabicovou nebo triaxiální)  
Fp (kN) mechanická odolnost - porušující síla při protláčecí zkoušce válcovým 
razníkem CBR (ČSN EN 13286-47) - maximální tlaková síla stanovená při zkoušce 
válcovým razníkem podle ČSN EN ISO 12236,  
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dk (mm) mechanická odolnost - průměr proraženého otvoru - průměr otvoru 
geosyntetika, který vznikne po dopadu kužele při zkoušce odolnosti vůči proražení 
metodou padajícího kužele podle ČSN EN ISO 13433.  

 
 
3  VŠEOBECNĚ  
 

Geosyntetika se vyrábějí z termoplastických materiálů získaných destilací ze 
surové ropy. Základní vlastnosti termoplastických materiálů závisí na vnitřní 
struktuře, chemických přísadách a doplňcích. Z nejznámějších to jsou: PET, PP, 
HDPE, PVC, PA, PVA, A.  

Geosyntetika se nejčastěji vyrábějí z PET, který se vyznačuje vysokou 
pevností či z polyolefínu (PP, HDPE), jež mají vysokou odolnost proti organickým 
kyselinám. U vysokopevnostních materiálů (PVA, A) brání jejich širšímu použití jejich 
vyšší cena. PVC se používá pouze jako ochranný prvek např. u PET geomříží proti 
mechanickému poškození nebo zvýšení chemické odolnosti.  

Geosyntetika mají vysokou odolnost vůči běžnému zemnímu prostředí, 
zejména proti působení vlhkosti, hnilobám a plísňovým organismům. Výjimkou je 
kontaminované prostředí obsahující látky působící na geosyntetika, silně alkalické 
prostředí které urychluje stárnutí PET v důsledku hydrolýzy nebo vysoké teploty 
(např. skládky odpadů).  

Přestože životnost geosyntetik pod zemí je prakticky neomezená (s výjimkou v 
úvodu zmíněných přírodních materiálů), mohou v celém procesu realizace podléhat 
jednotlivé polymery degradaci dlouhodobým účinkem světla, povětrnostních vlivů, 
vody, chemismu obklopujícího prostředí a zatížení.  

Největší degradace nastává působením ultrafialového záření ve fázi před 
zabudováním do zemní konstrukce, nebo vystupují-Ii geosyntetika mimo zemní 
konstrukci pokud nejsou proti UV záření stabilizována. Základní ochrana spočívá v 
omezení vystavení geosyntetika přímému slunečnímu záření a nebo je třeba volit 
výrobky, které po chemické úpravě vykazují zvýšenou odolnost vůči UV záření 
(přísada sazí nebo oxidu titanu).  
Základní typy geosyntetik jsou graficky znázorněny v ČSN EN 14475, příloha D.  
V této příloze jsou rovněž vyobrazeny základní tvary výztužných prvků z oceli. 
 
 
4 VLASTNOSTI GEOSYNTETIK A JEJICH STANOVENÍ  
 
 Základní vlastnosti geotextilií a dalších geosyntetických materiálů požadované 
při stavbě zemních těles pozemních komunikací a vhodné metodiky jejich zkoušení 
jsou popsány v ČSN EN 13249. V následujícím textu jsou uvedeny i další vlastnosti 
jejichž prokazování tato evropská norma nepožaduje. Vlastnosti geosyntetik které 
není nutno prokazovat jsou označeny (N). 
 
 
4.1  POPISNÉ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI 
 
4.1.1  PLOŠNÁ HMOTNOST (ČSN ISO 9864) (N) 
 Plošná hmotnost (g/m2) je jednou z rozlišovaných veličin pro různé typy 
geosyntetik – především pro netkané geotextilie. Rozsahy plošné hmotnosti 
netkaných geotextilií se pohybují od 70 do 1 200 g/m2, dle požadavku lze však zajistit 
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i vyšší či nižší hodnoty. Kritérium hmotnosti nelze použít pro porovnání různých 
druhů netkaných geotextilií. Geotextilie vyrobené z kontinuálního vlákna mají nižší 
hmotnost než geotextilie vyrobené ze střiže při stejných mechanických vlastnostech.  
 Metody stanovení plošné hmotnosti uvádí shora uvedené normy. V principu 
jde o vyříznutí a zvážení čtverce 100x100 mm, při hrubší struktuře osnovy i větší, 
např. 300x300 mm, podle přesné šablony. 
 Plošná hmotnost je ukazatel možné použitelnosti – například netkané 
geotextilie lehčích typů slouží pro separaci, střední pro filtraci a těžší typy pro 
ochranu, případně drenáž. 
 Doplňkovým údajem plošné hmotnosti je údaj o 
■ objemové hmotnosti polymeru (existují lehčí i těžší než voda), 
■ vláknu – údaj vyjádřený v jednotce tex se rovná hmotnosti vlákna v gramech na 
délku 1 km, pro 1 tex váží 1km vlákna 1g.  
 Ověření plošné hmotnosti se používá zejména jako kontrolní zkouška 
plošného geosyntetika (geotextilie, geomříž, geosíť) před jeho zabudováním do 
konstrukce. 
 
 
4.1.2 TLOUŠŤKA GEOSYNTETIKA (ČSN EN ISO 9863-2) (N) 
 
 Tloušťka jednovrstvého geosyntetika se určuje podle ČSN EN ISO 9863-2. 
Tloušťka geosyntetik pro separační, filtrační a výztužné účely se pohybuje v mm. 
Geosyntetika používaná na ochranu proti erozi mohou mít tloušťku i několik cm. 
 Pro plnění drenážní funkce je třeba definovat změnu tloušťky jako funkci 
zatížení, a to až po maximální očekávané. Nejčastěji se zkouška tloušťky 
geosyntetika provádí při zatížení svislým napětím 2, 20 a 200 kPa. 
 Pozn. Pomocí výše uvedených charakteristik – plošné hmotnosti, tloušťky 
geosyntetika a objemové hmotnosti polymeru lze určit pórovitost geosyntetika n (kolik 
% z celkového objemu zaujímají póry – vzduch). 
 
 
4.1.3 VELIKOST CHARAKTERISTICKÉ PRŮLINY (ČSN EN ISO 12956) 
 
 Tkané geotextilie, pletené geotextilie, geomříže, geosítě vykazují póry  
(filtrační průliny) rovnoměrné – stejné velikosti. Velikost pórů (filtrační průliny) se 
určuje přímým měřením, u malých pórů lze užít projekce a změření ve větším měřítku 
(obdoba ČSN 80 0240). 
 Nerovnoměrné rozložení pórů vykazují netkané geotextilie. Velikost filtrační 
průliny závisí od průměru vláken, hustoty vláken, tloušťky geotextilie a způsobu 
propojení vláken. Velikost charakteristické průliny pro netkané a tkané geotextilie se 
provádí podle ČSN EN ISO 12 956.  

Výrobce (dodavatel) uvádí velikost charakteristické průliny, případně 
maximální průměr průlinového kanálku Omax (nebo O90) a minimální průměr Omin 
(nebo O2). Doporučuje se však celá křivka rozložení pórů (filtračních průlin). 

Pozn. Rozsahy O90 se pohybují pro netkané geotextilie od 0,05 mm do 0,35 
mm a pro tkané od 0,15 do 0,6 mm. 
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4. 2.  FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI GEOSYNTETIKA 
 

4.2.1  PROPUSTNOST (ČSN EN ISO 11058, ČSN EN ISO 12 958) 
 

Propustnost geotextilií je vysoká, filtrační součinitel kg se pohybuje v řádu  
1.10-3  do 1.10-4 m/s. Odpovídá tak propustnosti štěrků, písků. 

Stanovení vychází z Darcyho filtračního zákona:  
 

v = kg ·i 
kde  v (m/s) je rychlost proudění vody 
 kg (m/s) je filtrační součinitel geosyntetika 
 i (-)  je hydraulický gradient 
  
 Netkané geotextilie jsou citlivé na změnu propustnosti pod zatížením. Snížení 
může být i řádové. Proto se při zkoušce musí respektovat obor napětí, kterému bude 
geotextilie podrobena v zemní konstrukci.  

Pro stanovení filtračního součinitele ve směru kolmém k rovině geotextilie se 
postupuje podle ČSN EN ISO 11058. Měření propustnosti se provádí s konstantním 
či proměnným gradientem.  

Posouzení funkce drenážní vyžaduje definování množství vody, které je 
geodrén schopen odvést za jednotku času pro definovaný hydraulický gradient. 
Vhodným vodítkem je též permitivita y či transmisivita q. Měření průtočné kapacity 
drenážních geosyntetik (geodrénů) se provádí podle ČSN EN ISO 12 958.  

Jen pro filtrační účely nejsou tkané textilie vhodné. 
 

 
4.2.2  TAHOVÁ PEVNOST A PRŮTAŽNOST (ČSN EN ISO 10319) A PEVNOST 

V TAHU ŠVŮ A SPOJŮ (ČSN EN ISO 10321) 
 
Tahová pevnost konkrétního geosyntetika je ovlivněna mnoha faktory, z nichž 

základní jsou:  
■ typ zatížení – jednoosé či rovinné, 
■ tvar zkoušeného vzorku, 
■ velikost bočního zatížení, 
■  rychlost provedení zkoušky, 
■ upnutí vzorku a tvarování čelistí, 
■ teplota ve zkušební místnosti. 

Zkouška pevnosti geosyntetika se provádí podle ČSN EN ISO 10319 pouze 
na vzorcích o šířce pásu 200mm, tzv. širokém proužku.  

Typický zatěžovací diagram je na obr. 3 v příloze 3. Při plnění funkce výztužné 
je rozhodující mobilizace tahové pevnosti v počáteční fázi protažení (2-5%) 
geosyntetika. Pevnost při porušení Tf a protažení při porušení ef jsou údaje 
charakterizující daný výrobek. Pro návrh vyztužení opěrných zemních konstrukcí, ve 
kterých je geosyntetikum trvale namáháno (více než 25 let), je nutné ještě znát 
dlouhodobou (creepovou) pevnost.  

Rozsahy tahové pevnosti jsou značné, některé tkané geotextilie a pleteniny 
dosahují tahové pevnosti více než 1 000 kN/m při protažení menším než 10%. 
Hodnoty pro netkané geotextilie jsou podstatně nižší, nejčastěji v rozsahu 5 ÷ 50 
kN/m s protažením 30 % a více u netkaných z filamentů, u střižových je protažení 
více než 50 %.  
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Při výběru výrobku pro výztužné účely se přihlíží zejména k hodnotě 
počátečního modulu přetvárnosti pro zajištění rychlého zapojení výztuhy do přenosu 
zatížení a dlouhodobým (creepovým) vlastnostem geosyntetického materiálu.  

Pozornost je třeba věnovat výsledkům tahových zkoušek pro oba základní 
směry (např. pro tkané geotextilie ve směru osnovy či útku) pokud je pevnost v obou 
směrech rozdílná. Rozdílné vlastnosti v různých směrech nejsou na překážku u 
vyztužování podloží a strmých svahů liniových staveb, opěrných stěn apod. kde směr 
největšího namáhání je dán a v kolmém směru jsou tahová napětí podstatně nižší. 
Při užití výztužných geosyntetik nad lokálně slabým místem je nutno volit 
geosyntetika s podobnými vlastnostmi v obou směrech.  

Ve směru působení hlavních tahových napětí nemají být geosyntetické 
výrobky napojovány. Pokud se tomu nelze z výrobních důvodů vyhnout, musí být 
napojení jednotlivých částí geosyntetik provedeno takovým způsobem, který zaručí 
že návrhová tahová síla bude spolehlivě přenesena. U sešívaných, lepených 
svorkovaných a jiných spojů je nutné pevnost spoje prokázat zkouškou dle ČSN EN 
ISO 10321. 
 
 
4.2.3 VLIV ČASU NA PŘETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY – CREEP (ČSN EN ISO 

13431) 
 

Znalost creepu je velmi důležitá pro stanovení dlouhodobé funkce výztužných 
geosyntetik.  

Význam creepu je odvislý od úrovně napětí, tj. poměru konkrétního zatížení ku 
zatížení při porušení v tahu pro krátkodobou zkoušku.  

Pro nízkou úroveň napětí nastává creep ustálený, kdy rychlost přetváření s 
časem klesá.  

Pro vysokou úroveň napětí nastává creep neustálený, kdy rychlost přetvoření 
s časem roste až k porušení.  

Při posuzování vyztužení zemní konstrukce na creep je třeba zvážit zda jde o 
konstrukci dočasnou či trvalou.  

Pro polyestery je poměr výpočtové (návrhové) pevnosti Td k pevnosti při 
porušení Tf  s ohledem na creep obvykle:  

Td/Tf < 0,5 – 0,7 
Pro polyolefiny je tento poměr menší a obvykle se pohybuje: 

Td/Tf < 0,3 – 0,4 
U inženýrských staveb je předpokládaná doba životnosti dle ČSN 73 0031 

nejméně 100 let pro pozemní komunikace a mosty a 120 let u železničního spodku. 
Dlouhodobý vývoj pevnosti geosyntetických výrobků zabudovaných do těchto 
konstrukcí je proto nutné posoudit. Pokud je požadována dlouhodobá zkouška musí 
ji zajistit v předstihu dodavatel geosyntetik. Pro životnost konstrukce delší než 50 let 
musí výrobce geosyntetik doložit hodnoty creepového součinitele. 

 
 
4.2.4 SMYKOVÝ ODPOR KONTAKTU GEOSYNTETIKUM – ZEMINA (ČSN EN 

ISO 12957-1, ČSN EN ISO 12957-2, ČSN EN 13738) 
 

Při návrhu zemních konstrukcí, kde smykový odpor kontaktu hraje svoji 
významnou úlohu (zejména funkce výztužná) je třeba charakteristiky smykového 
odporu pro navržený případ laboratorně prokázat.  

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



  TP 97/2008 

Stavební geologie GEOTECHNIKA, a.s.    12

Ověření smykového odporu kontaktu geotextilie - zemina je nutné pro:  
■ možnost posouzení celkové stability zemního tělesa – zda umístěním          
geotextilie nebylo vytvořeno slabé místo, podél něhož může dojít k usmyknutí, 
■ zjištění, zda smykový odpor bude schopný přenést požadovanou tahovou 
sílu při plnění výztužné funkce (otázka stanovení kotevní délky). 
 
Zkoušení smykového odporu (interakce) mezi zeminou a geosyntetikem se 
provádí: 
■ modifikovanou krabicovou smykovou zkouškou dle ČSN EN ISO 12957-1, 
■ zkouškou na vytržení geosyntetika – (pull-out test) – dle ČSN EN 13738,  
■ zkouškou na nakloněné rovině dle ČSN EN ISO 12957-2.  
 
Smykový odpor se vyhodnocuje z rovnice: 

t = a + s·tg jgs 
 

kde t (kN/m2) – smykový odpor  
 s (kN/m2) – normálové napětí 
 a (kN/m2) - adheze 
 jgs (o) – úhel tření mezi geotextilií a zeminou, 
 
Vyhodnocení zkoušky na nakloněné rovině se vztahuje pouze na sypké zeminy. jgs 
odpovídá úhlu roviny s vodorovnou pro počátek sesouvání za předpokladu nulové 
adheze.  
 
Geotextilie netkané a většina tkaných vykazují na kontaktu nižší odpor než samotná 
zemina. Pro laboratorní stanovení se vyžaduje modifikovaný krabicový přístroj s 
minimálními rozměry 100x100 mm.  
Pro geomříže a geosítě musí být strana krabice alespoň pěti násobek nejmenšího 
rozměru oka. Doporučuje se krabicový smykový přístroj o rozměrech 300x300 mm. 

 
Ve stabilitních řešeních je nutné snížení smykového odporu zohlednit, neboť kontakt 
předurčuje rovinu s nižší smykovou pevností. Orientační hodnota poměru tangenty 
úhlu tření kontaktu geotextilie – zemina tgjgs (o) k tangentě úhlu vnitřního tření zeminy 
tgΦ (o) se pohybuje pro písčité zeminy od 0,7 do 0,9. Pro jemnozrnné zeminy je 
nutno respektovat základní princip mechaniky zemin - princip efektivních napětí. 
Hodnota poměru tangenty úhlu vnitřního tření kontaktu geotextilie-zemina k tangentě 
úhlu vnitřního tření jemnozrnné zeminy se pohybuje mezi 0,5 a 1,0, v průměru 0,75. 
Efektivní adhese (soudržnost) se většinou zanedbává.  
Smyková zkouška se provádí za odvodněných podmínek (efektivní parametry) pro 
dlouhodobou i krátkodobou stabilitu. Používání neodvodněných podmínek (totální 
parametry) se pro zemní konstrukce vyztužené geosyntetiky nedoporučuje ani v 
případě dočasných konstrukcí. Vysoká propustnost, zejména geotextilií, vede k 
rychlému rozptýlení pórových tlaků a vytvoření efektivní napjatosti. 

  
U geomříží případně u geokompozitů je smykový odpor příznivější než u geotextilií. 
Na kontaktu geomříže s pískem nebo štěrkem se poměr tangent úhlů tgjgs/tgΦ≈1.  
Zrna zeminy se snadněji zaklíní do otvorů (ok) a tak výrazně zlepšují odpor kontaktu. 
Mobilizace smykového odporu začíná dříve, při nižších hodnotách smykového 
posunu. Je však třeba splnit požadavek, aby průměr oka byl cca 2 až 3x větší než 
průměr zrna d50 zeminy. Při tomto poměru je smykový odpor nejvyšší a blíží se 
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smykové pevnosti vlastní zeminy. Při poměrech mimo uvedené meze je smykový 
odpor snížen. U dobře zhutněné sypaniny přispívá ke zvýšení smykového odporu 
ještě dilatance (zvýšení objemu zeminy při smyku).  
Výše uvedené pozitivní vlastnosti však platí pouze pro kontakt s hrubozrnnými 
zeminami (písky, štěrky), pro kontakt s jílovitými zeminami se doporučuje řídit se 
zásadami pro geotextilie. Obdobně dobré vlastnosti z tohoto hlediska mají i některé 
pleteniny, u nichž kontakt vláken v kolmém směru je provázán, přičemž tato převázka 
též pozitivně zvyšuje smykový odpor kontaktu.  
 
Orientační hodnoty poměru tgjgs/tgΦ jsou v následující tabulce 1: 
 
Tab. 1  

zemina geotextilie geomříže 
štěrk, písek 0,7 - 0,9 0,9 - 1,0 

hlína (písčitá, prachovitá) 0,7 - 0,8 0,8 - 0,9 
jíl 0,5 - 0,7 0,7 - 0,8 

 
Vzhledem k značným rozdílům v povrchu jednotlivých typů geosyntetik lze tabulkové 
hodnoty použít pouze pro předběžné výpočty nebo pro jednoduché stavby. Pro 
podrobný návrh je nutné provést smykovou zkoušku zvoleného geosyntetika 
s konkrétně používanou zeminou. 
Hodnota poměru tgjgs/tgΦ se zvyšuje s mírou zhutnění a tím i s účinkem dilatance. 
 
 
4.2.5  MECHANICKÁ ODOLNOST GEOSYNTETIK (ČSN EN ISO 12236, ČSN EN 

918, EN ISO 13427) 
 

Mechanická odolnost geosyntetik se posuzuje těmito zkouškami: 
• Zkouškou protlačování válcového razníku (CBR) podle ČSN EN ISO 12236. 

Geosyntetikum je přitom napnuto na moždíři CBR. Touto zkouškou se modeluje 
odolnost geosyntetika při statickém působení úlomků hornin a štěrkových zrn. 

• Kuželovou zkouškou dle ČSN EN 918. Při této zkoušce se pouští kužel na vzorek   
napnutého geosyntetika a zjišťuje se velikost vytvořeného otvoru. Čím větší je 
průměr otvoru vytvořeného padajícím kuželem, tím menší je mechanická odolnost 
geosyntetika proti poškození padajícími úlomky hornin. 

• Ověření poškození geosyntetika při zabudování (hutnění) na stavbě se provádí při 
zhutňovací zkoušce, případně při zahájení prací na první vrstvě vyztužené zemní 
konstrukce, při níž se konkrétní geosyntetikum zabuduje do vrstvy zhutňované 
zeminy. Po ukončení hutnění se zabudované geosyntetikum odkryje, vizuálně se 
posoudí jeho poškození a na odebraném vzorku se změří pevnost v tahu a 
protažení. Naměřené hodnoty se porovnají s pevností geosyntetika před 
zabudováním. Z poměru pevnosti před zabudováním (vzorek geosyntetika se 
odebere přímo z role dodané na stavbu) a po zabudování se vyhodnotí součinitel 
poškození geosyntetika (podrobnosti jsou v příloze 3).  

• Poškození geosyntetika v důsledku oděru (abraze) se provádí podle EN ISO 13427 
tzv. zkouškou klouzavého bloku ČSN EN ISO 13427 Geotextilie a výrobky podobné 
geotextiliím - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem). 

 
Náchylnost geosyntetik na poškození se zvyšuje s velikostí zrn (úlomků, balvanů) a 
ostrohraností použité sypaniny. Drcené kamenivo obecně poškozuje geosyntetické 
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materiály více než jemnozrnná zemina ale tento účinek je zase vyvážen vyšší 
smykovou pevností. Orientační hodnoty součinitelů poškození geosyntetik jsou 
v příloze 4. 
 
 
4.2.6  ZKOUŠKY TRVANLIVOSTI (ČSN EN 12224, ČSN EN 14414, ČSN EN 

12447, ČSN EN ISO 13438, ČSN EN 12225, ČSN EN 14415) 
 
Zkoušky dlouhodobé trvanlivosti geosyntetik musí prokázat odolnost proti: 
• UV záření dle ČSN EN 12224. Tato zkouška je naprosto nezbytná u geosyntetik 

trvale exponovaných na povrchu konstrukce, nebo vystavených dlouhodobému 
působení slunečního záření. Jsou to zejména vyztužené zemní konstrukce 
s životností více než 25 let kde geosyntetika tvoří tzv. měkké lícové opevnění 
(obalování vrstev) nebo jsou z nich vytvořeny gabionové koše. 

• Chemické degradaci podle ČSN EN 14414. Tato zkouška se používá zejména pro 
geosyntetika zabudovaná do skládek odpadů. 

• Hydrolýze geosyntetika v alkalickém prostředí podle ČSN EN 12447. Týká se 
výrobků z polyesteru pokud se použijí do zemní konstrukce s životností 25 let a 
více. V prostředí kde pH je vyšší než 9, se nechráněná polyesterová geosyntetika 
nepoužívají neboť může dojít k jejich degradaci. Jedná se zejména o konstrukce, 
kde bylo k úpravě zeminy použito vápno. Pokud jsou polyesterové geomříže a 
geosítě chráněny povlakem materiálu odolného proti působení alkalického 
prostředí (např. pastou z PVC) lze je použít. Při použití hrubozrnné, ostrohranné 
sypaniny je vhodné zvážit stupeň poškození ochranného povlaku PET geomříže. 

• Oxidaci (termální oxidaci) podle ČSN EN ISO 13438. Tato zkouška se použije pro 
výrobky z PP, PE, PA pokud se zabudují do zemní konstrukce s předpokládanou 
životností 25 let a více.  

• Mikrobiologické degradaci (zahrabáním geosyntetika do zeminy) podle ČSN EN 
12225.  

 
Požadavky na jednotlivé zkoušky geosyntetik v závislosti na jejich způsobu použití 
podle ČSN EN 13249 jsou uvedeny v příloze 2.  
 
Vyhodnocení zkoušek trvanlivosti se provádí v souladu s ČSN EN 12226.  
 
Metodika zabudování a odběr vzorků geosyntetik ze zemního tělesa a zkoušení 
vzorků v laboratoři se řídí EN ISO 13437 (Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím 
- Metoda pro instalaci a extrakci vzorků v půdě a zkoušení vzorků v laboratoři).  
 
 
5 FUNKCE GEOSYNTETIK  

 
Geosyntetika plní jednu či více následujících funkcí. 
 

• Separační funkce - odděluje dva různé materiály, mezi které je 
geosyntetikum vloženo, čímž je zabráněno jejich promísení  

• Filtrační funkce - umožňuje dlouhodobé proudění kapaliny ze zeminy ve 
směru kolmém na geosyntetika při současném zabránění nekontrolovatelného 
pohybu pevných částic ve směru proudění 
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• Drenážní funkce - geosyntetický výrobek shromažďuje a odvádí kapalinu z 
drénované zemní konstrukce v rovině výrobku  

• Výztužná funkce - použití tahových vlastností geosyntetického materiálu pro 
přenesení napětí nebo omezení deformací geotechnických staveb  

• Ochranná funkce - použití geosyntetického materiálu pro snížení lokální 
napjatosti nebo k prevenci, případně omezení poškození dané vrstvy nebo 
konstrukce  

• Funkce povrchové protierozní ochrany - zajišťuje ochranu povrchových 
vrstev zemní konstrukce před vnějšími vlivy (povrchová voda, vítr). 

 
 
5.1  Separační funkce  
 
Pro návrh geotextilie, která má splňovat separační funkci, je nutné uvážit zejména 
zrnitost a ostrohrannost materiálu, který se na geotextilii má nasypat a technologii 
ukládání (hrnutí buldozerem, vyklápění balvanité sypaniny z nákladních aut apod.). 
Čím hrubozrnnější a ostrohrannější materiál se má ukládat a čím větší výška pádu při 
ukládání, tím robustnější geotextilii je nutné použít. V úvahu je nutné rovněž vzít 
tuhost podloží od kterého má separační geotextilie sypaninu oddělovat. U měkkého 
podloží (bahnité náplavy, rašelina) musí mít geotextilie nejen dostatečnou robustnost 
proti proražení padajícími hrubými úlomky hornin a odolnost proti protlačení hrubých 
zrn přes geotextilii do měkkého podloží, ale i dostatečnou průtažnost při vyrovnávání 
deformací při zatlačování zrn sypaniny do podloží a následné konsolidaci. 

 
Pro separaci hrubozrnné sypaniny na měkkém podloží je vhodná pouze netkaná 
geotextilie s vyšší pevností proti protlačení (CBR > 3 kN, odolnost proti proražení < 
10 mm, tažnost > 50 %).  
Pro oddělení hrubozrnné sypaniny od jemnozrnných zemin tuhé až pevné 
konzistence jsou kriteria mírnější (CBR > 2 kN, odolnost proti proražení < 20 mm, 
tažnost > 10 %).  

 
Pokud má mít geotextilie současně separační i výztužný účinek pro který se použije 
tkaná geotextilie, je nutné posoudit zda jsou splněna výše uvedená kritéria. Pokud 
nelze separační kriteria výztužnou geotextilií splnit, je nutné změnit typ vyztužení 
(např. netkanou geotextilii pro zajištění separačního účinku a geomříž pro zachycení 
tahových sil) nebo druh sypaniny (pro první vrstvu ukládanou na geotextilii navézt 
materiál s menší ostrohranností) případně způsob ukládání (materiál sypat mimo 
geotextilii a nahrnovat jej buldozerem).  
 
 
5.2  Filtrační funkce  
 
Geosyntetika - hlavně geotextilie - v tomto případě musí zajistit stabilitu rozhraní 
dvou zemních vrstev, zamezit, aby z jedné strany rozhraní (tzv. chráněné zeminy), 
odkud proudí voda, nebyly strhávány a vyplavovány částice zeminy do druhé části 
rozhraní.  
Správná funkce geotextilie jako filtru záleží na vytvoření minerálního filtru ze zrn 
zeminy - obr. 19. Těsně na styku s geotextilií se po odplavení malého množství 
nejjemnějších částic základní zeminy vytvoří klenutá síťovina z hrubších zrn. Tenkou 
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vrstvu zemního filtru tvoří stále jemnější zemina s čím dál menší propustností. 
Jakmile je tato vrstva vytvořena, ustává další vyplavování zeminy, takže celý systém 
je v rovnováze.  

 
Správně navržený geotextilní filtr musí splňovat tři podmínky:  
■ musí umožňovat průchod vody, aniž dojde ke zvýšení tlaku vody v pórech před 
filtrem,  
■ musí zabraňovat pohybu částic chráněné zeminy (s výjimkou malého množství 

jemných částic zeminy přilehlých k filtru v době tvorby zemního filtru),  
■ nesmí dojít k ucpání filtru částečkami chráněné zeminy.  

 
První podmínka vyžaduje geotextilii s vysokou propustností (tedy s velkými póry), 
zatímco druhá podmínka vyžaduje geotextilii s malými otvory. Mezi těmito dvěma 
protilehlými podmínkami musí pro návrh geotextilního filtru existovat kompromis.  
 
Bezpečná filtrační funkce je splněna pomocí kritéria propustnosti a kritéria zadržení, 
které musí současně splňovat podmínku zamezení ucpání filtračních průlin.  
 
Diagram pro orientační stanovení charakteristické velikosti otvorů v geosyntetickém 
filtru je na obr. 21. 
 
 
5.2.1  Kritérium propustnosti 
 
Kritérium propustnosti vyžaduje splnění podmínky: 

kg > 10 · ks . is 
kde kg (m/s) - filtrační součinitel geotextilie, 

ks (m/s) - filtrační součinitel zeminy (chráněné),  
     is  (-)  -hydraulický spád (gradient) v zemině v blízkosti filtru (obvykle is  = 1,0) 

 
 
5.2.2  Kritérium zadržení a zabránění ucpání 
 
Z běžně používaného Terzaghiho kriteria pro zadržení zrn zeminy hrubozrnným 
filtrem (d15 filtru < 5d85  zeminy) odvodil Giroud návrh kritéria pro zadržení částic 
zeminy geotextilním filtrem ve tvaru: O90 ≤ d85  
Druhé kriterium podle kterého se posuzuje velikost charakteristické průliny 
geotextilního filtru je: O90 < 10d50 
kde O90  je tzv. charakteristická velikost průliny stanovená zkouškou podle ČSN EN 
ISO 12956 
d85, d50 jsou velikosti zrna zeminy odpovídající propadu 85 %, resp. 50 % všech zrn 
na křivce zrnitosti provedené podle ČSN CEN ISO/TS 17892-4.  
 
Při návrhu geotextilního filtru podle shora uvedených kriterií však hrozí, že u 
stejnozrnných zemin jejichž Cu ≤ 6 existuje riziko ucpání (clogging) a u zemin 
nestejnozrnných naopak hrozí riziko průchodu zrn přes filtr, případně protržení filtru 
(piping). Nově vytvořené kriterium podle Girouda (Yokohama 2006) uvedené na obr. 
20 odstraňuje nedostatky odvozeného Terzaghiho kriteria. Poměr d15 filtru/d85 zeminy 
se pro stejnozrnné zeminy pohybuje mezi 1 a 3, u nestejnozrnných zemin je výrazně 
pod 1. 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



  TP 97/2008 

Stavební geologie GEOTECHNIKA, a.s.    17

 
Kromě zrnitosti zeminy je při návrhu geotextilního filtru nutné posoudit i zásaditost 
podzemní vody (při vysoké hodnotě pH může dojít k vysrážení rozpuštěných solí na 
povrchu geotextilie). Při kontaktu geotextilního filtru s odpadními vodami hrozí 
biologické ucpání. 
 
Přesné posouzení vhodnosti geotextilie pro filtrační funkci je možné provést tzv. 24 
hodinovou zkouškou propustnosti podle ASTM D5101. Při ní se sleduje vývoj 
hydraulického spádu na dvou místech nad sebou ve vzorku zeminy a pod 
geosyntetickým filtrem. Z výsledku zkoušky lze stanovit zda pro dané uspořádání 
zeminy a geosyntetického filtru je systém stabilní nebo zda hrozí průnik zrn přes filtr 
nebo ucpání filtru. 
 
Pro zajištění filtrační funkce geotextilie v místech kolísání hladiny podzemní vody 
(např. opevnění zemního tělesa proti vodní erozi), doporučují se následující kriteria 
pro návrh geotextilního filtru: 

• hrubozrnné zeminy: Cu ≥ 5, O90 < 10d50, O90 ≤ d85      Cu = d60/d10 
 Cu < 5  O90 < 2,5d50, O90 ≤ d85 

 
• jemnozrnné (soudržné) zeminy: O90 < 10d50, O90 ≤ d85, O90 ≤ 0,1 mm 
 

 
5.3  Drenážní funkce 
 
Základním úkolem drenážních geosyntetik je odvést z drénované zemní konstrukce 
vodu v požadovaném množství po celou dobu životnosti konstrukce. Z hlediska 
drenážní funkce rozeznáváme: 

• plošné drenážní kompozity složené z jedné nebo dvou vrstev netkané filtrační 
geotextilie a z tuhého nebo poddajného jádra tvořeného obvykle geosítí nebo 
rounem (obr. 8), 

• pásové drenážní prvky (geodrény) obdobně složené jako plošné drenážní 
kompozity (profilované tuhé nebo mírně stlačitelné jádro a vnější obal 
z netkané geotextilie) (obr. 9). 

 
Plošné drenážní kompozity se používají místo minerálních drenážních vrstev 
v místech s nedostatkem drenážních materiálů, případně pro urychlení výstavby a 
jako náhrada svislého plošného drénu např. u mostní opěry. Při jejich návrhu je 
nutné vzít v úvahu stlačení drenážního geosyntetického kompozitu a z toho 
vyplývající snížení drenážní kapacity. Rozsah stlačení se doporučuje ověřit 
zkouškami pro pracovní obor napětí v zemním tělese. 
 
Pásové drény (geodrény) se používají jako svislé drény pro urychlení konsolidace 
podloží pod násypem. Geodrény se obvykle do podloží instalují zatlačením, proto je 
tento způsob instalace omezen pro použití v měkkých, případně tuhých zeminách. 
Pokud nelze geodrény instalovat zatlačením je jejich použití nevýhodné ve srovnání 
se štěrkovými pilíři. 
Maximální přítok do geodrénu vychází z hydrogeologických dat a definování hladin 
podzemní vody. Pro výpočet kapacity geodrénu se vychází z koeficientu filtrace, 
tloušťky geosyntetika pro stanovení průtočné plochy a hydraulického gradientu i. 
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Q = A · kg · i · t 
 
kde Q (m3) je průtok za čas t (řešení se provádí nejčastěji na 1bm) 
A (m2) – průtočná plocha (tloušťka krát jednotka šířky), 
kg (m/s) – filtrační součinitel geotextilie, 
i – hydraulický gradient, 
t (s) – čas. 
 Příklad: Pro tloušťku drénu 6 mm o filtračním součiniteli k = 1.10-3 m/s a pro 
hydraulický gradient 0,05 (odpovídá sklonu 5%), vychází celkové množství odvedené 
vody na šířku 1 m drénu za 1 den v hodnotě – 0,02592 m3. 
 
Při návrhu a instalaci geodrénů se postupuje podle ČSN EN 15237.  
 
Míra bezpečnosti návrhu geosyntetického drénu (plošného kompozitu, geodrénu) 
vztažená k průtočné ploše drénu se uvažuje při: 
■ dlouhodobé funkci podle důležitosti konstrukce 4 – 6 násobná, 
■ krátkodobé funkci 2 – 3 násobná. 
V poměrně vysoké míře bezpečnosti pro dlouhodobou funkci se zohledňuje: 
■ nebezpečí zanášení geosyntetického drénu a tím snižování filtračního součinitele, 
■ nebezpečí zmenšování tloušťky geosyntetického drénu v důsledku vnějšího 

zatížení a času – creepu, resp. v důsledku chemického a biologického ucpávání. 
 
 
5.4  Výztužná funkce 
 

 Vyztužením zemního tělesa se dosáhne: 
- zvýšení jeho stability v důsledku působení tahových sil ve výztuži a změny 

polohy kritické smykové plochy 
- snížení nerovnoměrných deformací 
- možnosti použití podmínečně vhodných a nevhodných zemin do násypů 
- zmenšení záboru pozemků 
- zlepšení estetického působení a začlenění do krajiny 
- snížení nákladů ve srovnání s tradičními konstrukcemi např. betonovými 

opěrnými zdmi 
 
Návrh vyztužení zemní konstrukce se provede podle přílohy 3 těchto TP. 
 
Vyztužené zemní konstrukce se v pozemních komunikacích používají zejména pro:  
● Opěrné konstrukce s tuhými, poddajnými nebo měkkými lícovými prvky které 

zadržují zeminu mezi vyztuženými vrstvami zeminy (zdi, mostní opěry, násypy se 
strmými svahy, skládky stavebních materiálů) 

●   Násypy z podmínečně vhodných zemin pro docílení přijatelného sklonu svahu 
●   Zvýšení sklonu svahu z důvodu omezení záboru, snížení potřeby sypaniny apod. 
●   Rekonstrukci sesuvů 
●  Násypy s vyztuženým podložím (málo únosné zeminy, přítomnost dutin, roznášení 

tlaku mezi pilotami) 
●  Vytvoření protierozní ochrany svahů 
  
Vyztužené zemní konstrukce se řadí dle ČSN EN 1997-1 „Navrhování 
geotechnických konstrukcí. Část 1. Obecná pravidla“ do 2. geotechnické kategorie; 
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vysoké (> 10 m) a složité konstrukce (svislý líc, velmi stlačitelné podloží) patří do 3. 
geotechnické kategorie. Rozsah průzkumných prací musí být dostatečný pro 
stanovení geotechnických, hydrogeologických  a hydrologických podmínek v místě 
stavby pro návrh jak vlastní konstrukce v projektové dokumentaci, tak i pro návrh 
dočasných opatření při stavbě. Geotechnický průzkum musí také ověřit vlastnosti 
sypaniny, její zpracovatelnost a smykové vlastnosti. Ve vztahu ke zvolené výztuži 
musí geotechnický průzkum  dát odpověď zejména na interakci sypaniny se 
zvolenou výztuží a její agresivitu jak na výztuž, tak na zvolené lícové opevnění (tj. 
chemické, elektrochemické a biologické vlastnosti). Stejné vlastnosti je třeba zjistit i u 
podzemní vody, pokud lze očekávat její působení v době životnosti konstrukce. 
 
 
5.4.1 Geotechnický návrh vyztužené zemní konstrukce 
 
5.4.1.1 Všeobecně 
 
V dokumentaci musí být popsána zvolená metoda výstavby včetně přípustných 
svislých a vodorovných tolerancí líce vyztužené zemní konstrukce při výstavbě a po 
jejím dokončení. Návrh musí obsahovat dobu životnosti konstrukce, vlastnosti 
jednotlivých materiálů (sypaniny, geosyntetických materiálů, lícových prvků, těsnění 
spár) a stavební postup. 
 
Vyztužená zemní konstrukce musí být navržena na všechna zatížení, která se 
během její životnosti mohou vyskytnout. Jsou to stálá a nahodilá (doprava) zatížení 
dle ČSN 73 6133, zatížení během stavby, klimatické účinky a působení vody 
(povrchové, srážkové i podzemní). V seismicky aktivních oblastech je nutné uvažovat 
i se seismickým zatížením. 
 
Rovněž se posoudí vliv vyztužené zemní konstrukce na sousední stavby a 
hydraulické poměry v okolí (hladinu podzemní vody, odtokové poměry pro 
povrchovou a srážkovou vodu). 
 
Vyztužená zemní konstrukce se posoudí na celkové sedání, rozdíly v sedání, a 
deformaci vlastního tělesa. Všude, kde je to možné, se doporučuje sedání, 
deformace a pohyby konstrukce měřit systémem kontrolního sledování při stavbě. 
Pokud deformace pokračují i po dokončení stavby doporučuje se pokračovat 
v měření až do doby kdy jsou přírůstky deformací minimální. Měření slouží nejen pro 
srovnání předpovědi deformací se skutečností ale i jako varovný systém při 
neobvyklém vývoji měřených hodnot.  
 
 
5.4.1.2 Zásady návrhu 
 
Při navrhování vyztužené zemní konstrukce se postupuje podle přílohy 3 
těchto TP 97 „Manuál pro navrhování vyztužených zemních konstrukcí“. 
 
Zvýšení únosnosti podloží vozovek (aktivní zóny) pomocí výztužných geosyntetik 
nebylo prokázáno a jejich použití se pro tento účel u nových vozovek nedoporučuje 
(závěr VU MD 1F45B/025/120). 
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U účelových, lesních, polních, staveništních aj. komunikací s nestmeleným krytem, 
kde je možné připustit větší přetvoření povrchu, lze na základě zdůvodněného 
návrhu použít geosyntetika na pláň, případně do nestmelené konstrukční vrstvy, 
k omezení deformací povrchu (vyjíždění kolejí). Mocnost konstrukčních vrstev 
komunikace s nestmeleným krytem se navrhuje empiricky na základě max. hloubky 
vyjeté koleje přijatelné pro provoz po komunikaci a únosnosti CBR zeminy v podloží. 
Přitom musí být zajištěno odvodnění zemní pláně. Výztužné geosyntetikum musí 
současně splňovat i separační a filtrační funkci.  
 
 
5.5  Ochranná funkce 
 
Při plnění ochranné funkce (např. ochrana izolace před porušením přisypávanou 
zeminou) je nutno zohlednit citlivost chráněné konstrukce na porušení, druh 
materiálu použitého k zásypu a schopnost geosyntetika absorbovat účinky od 
zasypávané zeminy. Obvykle se požaduje : 
■ pevnost v tahu > 10 kN/m, 
■ odolnost proti protlačení (CBR) > 4kN, 
■ odolnost vůči proražení < 3 mm, 
■ tloušťka při zatížení 2kPa > 4mm 
  
Vyhovující ochranu poskytují netkané geotextilie ze střižových vláken s plošnou 
hmotností vyšší než 400 g/m2, nebo geokompozit o minimální tloušťce 4 mm. 
Požadavky upravuje projektová dokumentace. 
 
 
5.6  Protierozní funkce 
 
Při plnění funkce povrchové protierozní ochrany (ochrana čerstvě provedeného 
násypu) plní geosyntetika obvykle roli dočasnou do uchycení přirozeného porostu. 
Ve zvláštních podmínkách (váté písky) mohou mít geosyntetika trvalou protierozní 
funkci. Protierozní funkce spočívá v zabránění pohybu zrn zeminy na povrchu svahu 
v důsledku působení vody a větru a umožnění prorůstání přirozeného nebo uměle 
vysazeného porostu. Při návrhu vhodného geosyntetika je nutné zohlednit: 
 
■ výšku svahu a jeho sklon, 
■ charakter chráněné zeminy, 
■ odolnost vůči UV záření. 
 
Používají se georohože, geomříže v kombinaci s rounem nebo kličkami vláken 
uchycené sponami, hřeby, pro zajištění kontaktu s chráněnou zeminou (aby nedošlo 
k vyplavování pod ochranou geosyntetika). Na tato geosyntetika se rozprostře vrstva 
humusu nebo se na ně nastříkne hydroosev.  Rovněž je možné pod protierozní 
geosyntetika položit biodegradační agrotextilie. Buď jde o prefabrikovaný travní 
koberec vyztužený geosyntetikem či o geotextilie z přírodních materiálů (sláma, len, 
juta, kokosová vlákna aj.) s travním semenem pro urychlený vzrůst trávy. Protierozní 
funkci plní rovněž geobuňky a rozptýlená vlákna v zemině. 
Při návrhu protierozní ochrany je nutno respektovat TP 53 Protierozní opatření na 
svazích pozemních komunikací. 
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6  STAVBA VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Při stavbě vyztužené zemní konstrukce se postupuje v souladu s ČSN EN 
14475. V následujících článcích jsou pouze zásady výstavby vyztužených 
zemních konstrukcí. 
 
 
6.1  Podklady 
 
Před zahájením výstavby předloží zhotovitel objednateli výsledky průkazních 
zkoušek zeminy navržené k vyztužení, zásypové zeminy za vyztuženým zemním 
blokem (pokud se jedná o odlišný typ materiálu), zeminy v podloží, zrnitého materiálu 
pro drenážní účely, výztužných prvků, lícového opevnění a jeho spojů s výztužnými 
prvky. Vyhovující interakci zeminy a výztuže dokládá smykovými zkouškami kontaktu 
zemina-výztuž. Zhotovitel musí rovněž prokázat stupeň poškození výztužných prvků 
při zabudování do zeminy používané do zemní konstrukce a předložit porovnání 
součinitele poškození uvažovaného ve výpočtu se skutečnou hodnotou na stavbě.   
 
Dosažení předepsaných parametrů zhutnění musí zhotovitel prokázat zhutňovací 
zkouškou provedenou v souladu s ČSN 72 1006. 
 
 
6.2  Úprava základové spáry, zásady výstavby 
 
Základová spára vyztužené zemní konstrukce je tvořena plošnými rozměry první 
(nejnižší) vrstvy výztužného materiálu. Základová spára musí být vyčištěná od 
vegetace (humusu), úlomků hornin a jiného materiálu, který by mohl poškodit 
výztuže. Čočky měkké zeminy se v místech, kde by mohly negativně ovlivnit chování 
vyztužené zemní konstrukce, odstraní a nahradí vhodnou zeminou nebo jiným 
materiálem. Základová spára musí být rovinná, případně upravená do stupňů v 
souladu s dokumentací stavby. Pokud se v základové spáře vyskytnou jiné zeminy 
než uvažované v dokumentaci nebo neočekávané přítoky podzemní vody, musí 
objednatel zajistit přehodnocení návrhu v souladu s přílohou 3 těchto TP. Po očištění 
a urovnání se základová spára přehutní aby byly splněny podmínky pro míru 
zhutnění podloží násypu dle dokumentace nebo TKP 4. 
 
Navážení, rozhrnování a zhutňování zeminy se provádí rovnoběžně s lícem 
vyztužené zemní konstrukce. Při provádění se střídá navážení s pokládkou a 
upevňováním výztuží a montáží lícových prvků. V průběhu těchto prací je nutné 
zajistit aby nedošlo k poškození výztuží a lícových prvků, případně k jejich posunutí.  
 
Žádné stroje nesmí pojíždět přímo po výztuži. Pokud dojde při pokládce k poškození 
výztuže, musí se poškozená část vyměnit. 
 
Všechna vozidla a strojní zařízení o hmotnosti vyšší než 1500 kg se mohou 
pohybovat ve vzdálenosti větší než 1 m od líce zdi nebo povrchu strmého svahu.  
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Ve vzdálenosti do 1 m od líce stěny nebo strmého svahu se ke zhutňování smí 
používat jedno z následujících zařízení: 
● dusací deska (žába) 
● vibrační deska o hmotnosti nepřesahující 1000 kg 
●  vibrační válec o hmotnosti max. 1500 kg 
 
Zhutněný povrch zeminy se urovnává do sklonu (2-4%) směrem od líce konstrukce a 
povrchová voda musí být odvedena do odvodňovacího systému (vnitřního drénu 
nebo dočasného povrchového odvodnění). 
 
 
 6.3  Vyztužené opěrné konstrukce a strmé násypové svahy 
 
Vyztužené násypy do sklonu 45o (1 :1) se staví bez lícového opevnění pouze s 
protierozní ochranou svahu, pokud je nebezpečí, že vrstva humusu by se mohla 
sesunout po svahu násypu. Jako protierozní opatření se obvykle používají 
polymerové geosítě a georohože, nebo  geotextilie s biodegradabilních materiálů 
(sláma, len, juta, kokosové vlákno apod.). Při sklonu svahu > 45o musí být líc 
opevněn. Návrh ochrany se provede v souladu s TP 53. Schéma vyztuženého 
násypu a opěrné zemní konstrukce je na obr. 11 a 12. Lícové opevnění se dělí na: 

• tuhé (betonové panely, betonové tvarovky, stříkaný beton, záporové pažení 
s betonovými deskami apod.), viz obr. 15, 

• poddajné (semieliptické ocelové plechy, ocelové mříže a sítě, gabiony), viz 
obr. 16 

• měkké (geotextilie/geomříž obalující zeminu na líci svahu a ukotvená do 
následující vrstvy, viz obr. 17. 

 Pokud se používá lícové opevnění z tvrdých (betonových, kamenných) prvků vytvoří 
se pod ním, v úrovni základové spáry, mělce zahloubený vyrovnávací podklad. Tento 
podklad nemá vlastnosti konstrukčního základu ale má umožnit vyrovnání a 
postavení lícových prvků. Vyrovnávací podklad je tvořen tenkou vrstvou prostého 
betonu (u velkých panelových prvků). Jestliže je líc tvořen menšími modulárními 
bloky postačí jako základ pouze vyrovnávací vrstva ze štěrku (štěrkopísku), podobně 
jako při použití poddajných lícových prvků např. gabionů. Při použití systému 
měkkého lícového opevnění, není vyrovnávací vrstva nutná.  
 
Pro dosažení nízkých přetvoření konstrukce a dobrého estetického působení se u 
některých tuhých lícových prvků (panely) používají podpůrné konstrukce. Podpůrné 
konstrukce se nepoužívají u svislých opěrných zemních konstrukcí z betonových 
tvárnic, u kterých je lícování zajištěno vnitřními plastovými kolíky (viz obr. 18). U 
systému obalování vrstev se pro dodržení předepsaných tolerancí obvykle používá 
provizorní bednění.  
 
Vlastní násypová konstrukce se buduje běžným způsobem při kterém se střídá 
navážení a hutnění zeminy s pokládkou výztužných materiálů. Pásy výztužného 
materiálu se pokládají zásadně kolmo na podélnou osu násypu, tj. ve směru ve 
kterém se generují největší tahové síly. Uchycení výztuží do lícových prvků se 
provádí buď speciálními úchyty, přichycením na ocelový kotevní prvek (např. u 
vyztužujících pásů) nebo výztuž drží třením ve spáře mezi vrstvami lícových prvků se 
zajištěním polohy např. plastovými kolíky (u dutých betonových tvárnic – viz obr. 18). 
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Při rozšiřování násypového tělesa v koruně se obvykle vyžaduje zachování 
stávajícího záboru. Pro zajištění vyhovující stability jak přisypaného tělesa, tak 
celého násypu se nové těleso vyztužuje. Vyztužení má současně zamezit 
nerovnoměrným deformacím mezi původním a novým zemním tělesem. Ze stabilitní 
a deformační analýzy musí vyplynout minimální délka ukotvení výztuží do původního 
zemního tělesa a očekávané deformace nového násypu. Řešením může být i 
kombinace vyztuženého zemního tělesa v horní části svahu se zajištěním paty 
svahu hřebíkováním.  
 
6.4  Násypy s vyztuženým podložím 
 
V místech s velmi měkkým podložím (rašelina, náplavy) se odstraní pouze vzrostlá 
vegetace (stromy a keře), která se uřízne co nejblíže povrchu terénu. Odstraní se 
materiál který by mohl poškodit výztuž (propíchnutí nebo jiné mechanické 
poškození). Kořenový systém poražených stromů a keřů, drobná vegetace a 
povrchová vrstva humusu se ponechají na místě. Lokálně je možné provést ruční 
vyrovnávku hrubozrnnou propustnou zeminou. Pokládka výztužných materiálů se 
obvykle provádí ručně s dostatečným přesahem (min 0,5 m) v napojení bočních 
pásů.  
 
Pokud se pod násypem ponechá neodhumusovaný povrch a zbytky vegetace, musí 
se ve výpočtu sedání uvážit dlouhodobý účinek rozkladu a stlačování této organické 
vrstvy. Při očekávaném vysokém sedání (více než 0,5 m) je nutné rozšířit základ 
násypu aby byly dodrženy navržené sklony svahů.  
 
První vrstvy násypu, které se navezou na položené geosyntetikum, musí mít 
hrubozrnný charakter a vysokou propustnost. Pokud se očekává vysoké sedání je 
vhodné pro zvýšení účinnosti vyztužení, zejména na bázi, přetáhnout výztužné 
geosyntetikum přes okraj vrstvy a ukotvit ho v následující vrstvě. 
  
Jestliže se v podloží vyskytují zeminy které umožní pohyb stavebních strojů i po 
odstranění vrstvy humusu a kořenového systému, budou tyto vrstvy odstraněny a 
odhumusovaný povrch upraven v souladu s TKP 4. 
 
U vyztužování podloží násypů pro omezení následků propadu do nezavalených 
podzemních dutin nebo u násypů budovaných na podloží vyztuženém pilotami se 
postupuje v souladu s dokumentací. Jako výztuže se obvykle používají vysoko 
pevnostní geomříže (obvykle z polyesteru nebo ocelové). 
 
 
6.5  Odvodnění 
 
Zemní stěny a mostní opěry z vyztužené zeminy se mají stavět z propustného 
hrubozrnného materiálu aby bylo zajištěno jejich odvodnění bez dalších opatření. 
Jestliže je podloží vyztužené zemní konstrukce málo propustné musí být na vnější 
straně u paty konstrukce drén pro odvedení prosakující vody. Pokud se očekávají 
soustředěné přítoky vody z prostoru za opěrnou konstrukcí doporučuje se zřídit v 
zemním masivu a podloží drenážní žebra napojená na vnější odvodňovací systém. 
Při větších rozptýlených přítocích je lepší vytvořit pod vyztuženou zemní konstrukcí 
plošný drén o mocnosti cca 0,3 m a napojit ho na vnější odvodňovací systém. 
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Jestliže se pro vyztuženou zemní konstrukci používá málo propustná jemnozrnná 
zemina musí se vytvořit svislý plošný drén na kontaktu vyztužené zeminy a lícového 
opevnění (obr.12). Zrnitost plošného drénu musí odpovídat požadavkům na filtrační 
vrstvu, aby bylo zamezeno vyplavování zrn a zanesení drenážní vrstvy. Místo 
drenážní vrstvy na kontaktu zemina-lícové opevnění je možné použít geosyntetický 
drenážní prvek. U částečně ponořených nebo periodicky zatápěných násypů musí 
uspořádání minerálního nebo geosyntetického drenážního filtru splňovat požadavky 
článku 5.2 těchto TP. 
Pro realizaci odvodnění podloží pod násypovými konstrukcemi pomocí svislých drénů 
(geodrénů) se postupuje v souladu s ČSN EN 15237. 
 

  
7 ZABUDOVÁNÍ GEOSYNTETIK DO ZEMNÍHO TĚLESA 
 
Pro pokládku navržených geosyntetik (ocelových výztuží) do zemního tělesa a jejich 
případné uchycení do lícového opevnění zpracuje zhotovitel technologický předpis.  
 
Požadované vlastnosti geosyntetik, které musí dodavatel na stavbách pozemních 
komunikací prokázat, jsou uvedeny v harmonizované normě ČSN EN 13249. Pro 
opěrné konstrukce jsou požadované vlastnosti v harmonizované normě ČSN EN 
13251. Pro každý typ geosyntetika dodávaného na stavbu pozemních komunikací 
musí být provedeno posouzení shody v souladu s NV č. 190/2002 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Výsledkem posouzení shody podle tohoto NV je: 

• certifikát systému řízení výroby vydaný autorizovanou/notifikovanou osobou, 
• výrobcem vydané ES prohlášení o shodě, 
• označení výrobku značkou CE.  

 
Požadavky na ocelové výztuže jsou v ČSN EN 14475. Jelikož se nejedná o 
harmonizovanou normu, nenesou výrobky označení CE a posuzovaní shody se u 
ocelových sítí provádí podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 a pozdějších 
předpisů. Pro certifikaci je nutné nejprve zpracovat stavebně technické osvědčení 
(STO). Výsledkem posouzení shody podle NV č. 163/2002 Sb. je: 

• certifikát systému řízení výroby nebo certifikát výrobku vydaný 
autorizovanou/notifikovanou osobou, 

• výrobcem vydané prohlášení o shodě. 
 
Pro betonové lícové prvky platí TKP 18. 
 
 
7.1  Přejímka geosyntetik  

 
Veškerý materiál určený pro vyztuženou zemní konstrukci musí být dodán na stavbu 
s výše uvedenými doklady dle NV č. 190/2002 Sb.. Kontrolu materiálu dodaného na 
stavbu provádí objednatel/správce stavby nebo jím pověřená osoba. Jako průkazní 
zkoušky geosyntetik slouží výsledky počátečních typových zkoušek (ITT), které 
zajišťuje výrobce před uvedením na trh. Objednatel může požadovat výsledky 
zkoušek typu a kontrolní zkoušky provedené výrobcem. Kontrolní zkoušky výrobce 
nesmí být starší než 6 měsíců. 
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Každá dodávka geosyntetického materiálu na staveniště musí obsahovat informace 
v souladu s ČSN EN ISO 10 320: 

■ jméno výrobce 
■ výrobní název 
■ druh výrobku 
■ zatřídění výrobku s využitím termínů uvedených v ČSN EN ISO 10 318 
■ druh polymeru (pro hlavní složku) 
■ plošná hmotnost v g/m² 
■ označení jednotky (číslo nebo kód výrobní jednotky) 
■ rozměry jednotky v m 
 ■ u zboží v rolích: délka x šířka 
 ■ ostatní zboží: počet pásů x délka x šířka 
■ jmenovitá hmotnost jednotky 
 

V případě, že každá jednotka není jednotlivě označena, musí dokument, kde je 
označení uvedeno, obsahovat číslo nebo kód všech jednotek z výrobní dodávky, tak 
aby bylo možné zpětně zjistit všechny podrobnosti výroby. Tyto informace musí být 
zaznamenány do stavebního deníku nebo jiné evidence stavby. 

Každá dodaná jednotka (role) musí mít jasně vyznačené minimálně tyto údaje: 
■ výrobní název 
■ plošná hmotnost v g/m² 
■ označení jednotky (číslo, kód) 
 

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

 
Přiměřené požadavky se použijí při přejímce ocelových sítí. 

 
 

7.2.  Kontrola na stavbě 
 
Kromě kontroly dodávky dle čl. 7.1 včetně dokladů dle čl. 7 se na stavbě provádí 
ověření dodaného materiálu: 

■ porovnáním dodaného materiálu se vzorkem již dříve dodaným (např. 
ukázkovým). Toto porovnání provede zhotovitel za přítomnosti správce stavby. 
Pokud nebude dodaný materiál souhlasit s předem dodaným vzorkem a jeho 
vlastnosti budou pro navržený účel horší (nižší pevnost, větší průměr O90, apod.) 
musí být dodaný materiál ze stavby odstraněn. Při dodání kvalitnějšího výrobku musí 
rozhodnout projektant, zda je možné jej do zemního tělesa zabudovat. 

■ kontrolou vnějšího mechanického porušení – deformace role, porušení 
obalu. Kontrolu provede zhotovitel za přítomnosti správce stavby. Při viditelném 
porušení obalu a/nebo vlastního geosyntetika, musí zhotovitel poškozené role ze 
stavby odvézt a nahradit je nepoškozeným výrobkem splňujícím požadavky 
dokumentace stavby. 

■ kontrolními zkouškami v závislosti na účelu použití tj. plošné hmotnosti, 
tloušťky, pevnosti v tahu a protažení, pevnosti na protlačení – CBR, odolnost na 
proražení a propustnosti v příslušném směru v počtu dle kap. 8.4. Tyto zkoušky musí 
provádět zkušebna s příslušnou způsobilostí. Zkoušky zajistí na svůj náklad 
zhotovitel. 
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Kontrola lícových prvků pro vyztužené zemní konstrukce (betonové panely, 

lícové prefabrikáty, ocelové mříže apod.) se provede v souladu s  TKP 18 a TKP 30. 
Kontrola na staveništi se provádí převážně vizuálně, zejména pokud jde o poškození. 
Poškozené lícové prvky, které nesplňují statickou a/nebo estetickou funkci musí být 
nahrazeny prvky nepoškozenými.  

 
 

7.3.  Skladování a manipulace 
 
Všechny sklady a deponie materiálu pro vyztuženou zemní konstrukci musí mít 
dostatečné rozměry pro umožnění vykládky, nakládky a přemisťování materiálu bez 
jeho poškození a znečistění. 

 
Písek, štěrkopísek, štěrk, kamenivo – bude skladováno na deponiích v souladu 
s TPK 4 tak, aby nemohlo dojít k jejich znečištění. Zemina pro vyztuženou konstrukci 
– v zemníku nebo na deponii musí být homogenní a její přirozená vlhkost wn se 
obvykle má pohybovat v mezích od wopt – 3 % do wopt + 2 %. Toto kritérium nemusí 
být splněno, pokud se používá zemina, která má méně než 5 % zrn menších než 
0,06 mm.  

 
Lícové prvky – prefabrikované betonové panely a bloky, ocelové plechy, dřevěné 
panely apod. budou uloženy podle dispozic výrobce odděleně podle typu, aby 
nemohlo dojít k jejich záměně. 

 
Geosyntetické materiály a ocelové sítě musí být skladovány tak aby nemohlo dojít ke 
zhoršení jejích mechanických vlastností před vlastním použitím. Hlavní pozornost je 
proto zaměřena na možnost mechanického porušení (při skládání, ukládání). 
Geosyntetika určená k zabudování do zemního masivu musí být chráněna před 
slunečním zářením (při krátkodobém skladování do 1 týdne obvykle postačí obal, 
v kterém se geosyntetikum dodává na stavbu). Zejména geotextilie je nutné chránit 
před deštěm, sněhem a povrchovým znečištěním, které by mohlo mít za následek 
snížení jejich filtračních a třecích vlastností. 
 
Způsoby manipulace jsou ovlivněny hmotností a rozměrem role případně složených 
prefabrikovaných prvků (u ocelových sítí typu Terramesh). Hmotnost je nejčastěji od 
25 kg pro úzké role geomříží až po 1 000 kg pro dlouhé role silných geotextilií. Běžně 
se hmotnost role geosyntetika pohybuje mezi 75 a 150 kg. Ve většině případů je tedy 
vyžadována příslušná mechanizace. Do středu role se nasadí ocelová tyč, která se 
na koncích zavěsí na rám o šířce role, který je zvedán vhodným mechanizmem. 
 
Podmínky skladování a manipulace pro každý výrobek musí být specifikovány 
výrobcem. 

 
 

7.4.  Pokládání a spojování 
 

Před pokládkou je třeba zkontrolovat povrch, na který se geosyntetika/ocelové sítě 
ukládají a odstranit veškeré ostré předměty. Po fixování počátku role (kolíky, hřeby, 
přitížením zeminou) je možné jak strojní tak ruční odvíjení. Nikdy však položená 

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



  TP 97/2008 

Stavební geologie GEOTECHNIKA, a.s.    27

vrstva nemá být následně pojížděna stroji. V případě větru je vhodné rozvíjené pásy 
zatěžovat, např. starými pneumatikami nebo přikolíkovat. 

 
Zvláštní pozornost se věnuje ukládání pro účely vyztužování. Po uchycení a fixaci 
jednoho konce je nutné vypnutí pokládaného geosyntetika/ocelové sítě s následnou 
fixací před překrytím zeminou. Rozhodně je nutné se vyvarovat různým záhybům a 
boulím. Bezprostředně po položení geosyntetického materiálu nebo ocelových sítí 
musí dojít k jejich zakrytí zeminou. Při delším ponechání nepřikrytého 
geosyntetika/ocelových sítí na místě je nebezpečí jejich znečištění, poškození, 
případně krádeže. 
 
 
7.4.1 Boční napojování sousedních pásů 
 
Boční překrývání jednotlivých pásů geosyntetik/ocelových sítí se provádí přesahem o 
minimální šířce 300 mm (při vyztužování kontaktu násypu na měkkém podloží se 
doporučuje min. 500 mm) a řídí se velikostí očekávaných deformací a tím možného 
oddělení pásů. Přesahy vždy mají být orientovány tak, aby následným překrytím 
zeminou nedošlo k jejich odhrnutí. 

 
Způsob bočního napojení pásů geosyntetik/ocelových sítí při vyztužování opěrných 
stěn s tuhým, případně poddajným, lícovým opevněním a strmých svahů řeší 
dokumentace. Výztužné pásy lze pokládat i na sraz (jednotlivé pásy se bočně 
dotýkají) nebo ponechat mezi pásy mezeru, pokud je prokázána vyhovující výztužná 
funkce a je zamezeno vypadávání zrn zeminy z vyztužené konstrukce. 

  
 

7.4.2 Napojování geosyntetik ve směru tahových napětí 
 
Pro výztužné účely se nastavují pásy geosyntetik pouze ve směru kolmém na hlavní 
tahová napětí. Ve směru působení hlavního tahového napětí (v příčném směru na 
podélnou osu násypu nebo opěrné zemní konstrukce) není nastavování geosyntetik 
vhodné a obvykle se neprovádí. Pokud se nevyhnutelně musí některý pás nastavit 
musí (u velmi širokých základen násypů – obvykle více než 50 m) být spojení 
provedeno takovým způsobem, aby pevnost spoje byla stejná nebo vyšší než 
pevnost vlastního materiálu a nedošlo přitom k vyššímu protažení, než je uvažováno 
ve výpočtech.  

 
Spojení jednotlivých pásů se provádí některým z následujících způsobů: 
 
● sešíváním – které je nejběžnějším způsobem spojování geotextilií. Používají se pro 
to přenosné šicí stroje. Způsob úpravy švu stanovuje dokumentace stavby. Základní 
metody sešívání geotextilií jsou na obr. 22, 
● svorkováním – které se používá pro zajištění polohy (přesahu) navazujících pásů 
geotextilií. Ocelové svorky mohou urychlovat degradaci geotextilie v místě spojení, 
● lepením – druh lepidla musí být konzultován s výrobcem geotextilie, mechanická 
pevnost a stálost musí být prokázány zkouškami, 
● svařováním – které, podobně jako lepení, musí zajistit dokonalost spojení, 
mechanickou pevnost a dlouhodobou stálost spoje bez oslabení vlastního materiálu. 
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Vhodnost svařování musí potvrdit výrobce geotextilie a zhotovitel musí předložit 
průkazní zkoušky pevnosti spoje, 
● přesahem na kotevní délku podloženým výpočtem a prokázáním vyhovujícího 
smykového odporu na kontaktu geosyntetikum/geosyntetikum zkouškou dle ČSN EN 
ISO 12957-1 . Obvykle se přesah zajišťuje některým z výše uvedených způsobů 
(sešití, svorkování, lepení, svařování), 
● proplétáním – které se používá pro napojování pásů geomříží. Pro tento účel se 
používá tyčový prvek z různých materiálů (polymery, laminát, ocel apod.) a jeho 
tuhost musí umožnit rovnoměrný přenos zatížení bez zvýšených deformací (obr. 23).  
Spojování ocelových sítí se provádí vzájemným propletením navazujících pásů 
silnějším drátem, tzv. spirálou. Zvláštní případ je napojování lícových prvků 
z ocelového pletiva na polymerové výztuže. Zde se napojení obvykle provádí 
přesahem o min délce 1 m se současným zajištěním (např. hřeby z betonářské 
výztuže) proti posunu. 

 
Schémata vyztužování násypů a dalších zemních konstrukcí jsou na obrázcích 11 až 
13. Geosyntetika se kladou ve směru hlavních tahových napětí, tj. obvykle kolmo na 
podélnou osu násypu a spojování přesahy je pouze ve směru rovnoběžném 
s podélnou osou násypu. 
 
 
7.4.3 Řezání 
 
Pro obtížnost řezání geosyntetik na stavbě je vhodnější se tomuto procesu vyhnout 
pečlivějším naplánováním dodávky o různých délkách (šířkách) geosyntetik. Pokud 
se bude řezání na stavbě provádět, nesmí být narušena celistvost, nesmí dojít 
k porušení okrajů. Řezné nástroje (ostré nože, nůžky, pily, případně odporové 
řezačky) se volí podle typu geosyntetika a směru řezu – kolmo na pás nebo v jeho 
směru. Postup musí být v souladu s bezpečnostními předpisy. 

  
 

7.4.4 Poruchy na místě a jejich opravy 
 
Převážně jde o případy proražení, natržení. V případě silně namáhaných konstrukcí, 
například opěrných zdí je nutné porušený materiál (celý pás) nahradit novým. U 
méně namáhaných geosyntetik je nejčastějším způsobem opravy záplata s spojená 
s ostatním materiálem způsobem dle článku 8.4.2 Pokud se provede oprava pouze 
přesahem (aspoň 300 mm na každou stranu od okraje poškození), musí být při 
překrývání zeminou zajištěno tak, aby nedošlo k posunutí záplaty. 

 
 

8  ZKOUŠENÍ KVALITY 
 
8.1.  Všeobecně 
 
Geosyntetické materiály a ocelové sítě se v průběhu posuzování shody podrobují tzv. 
typovým zkouškám. Ty většinou slouží jako průkazní při dodávkách na stavbu, viz čl. 
7. Před zabudováním, v průběhu prací a po jejich zabudování se kvalita geosyntetik 
a ocelových sítí ověřuje kontrolními zkouškami. 
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Kontrolní zkoušky slouží k průběžnému ověřování výsledků průkazních zkoušek a 
pro prověření kvality hotových úseků zemních těles se zabudovanými 
geosyntetickými materiály/ocelovými sítěmi (někde označené jako zkoušky 
přejímací). 
 
8.2.  Odborná způsobilost zkušebních laboratoří 
 
Zkoušky musí být provedeny v laboratoři s příslušnou způsobilostí v souladu s MP 
k SJ-PK, čj. 20840/01-120 ve znění pozdějších změn (úplné znění – Věstník dopravy 
č. 18 z 27. 8. 2008). 
Při kontrole jakosti zemních prací s použitím geosyntetik je nutná spoluúčast 
laboratoře nezúčastněné na procesu výroby. 

 
8.3.  Zkoušky průkazní 
 
Průkazní zkoušky se dělí na zkoušky vlastního geosyntetického materiálu/ocelových 
sítí a na zkoušky interakce systému geosyntetikum/ocelová síť – zemina. Rozsah 
zkoušek pro prokázání požadovaných vlastností na stavbách pozemních komunikací 
a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů 
vozovek) je v ČSN EN 13249. Vlastnosti požadované pro použití v zemních 
stavbách, základech a opěrných konstrukcích jsou v ČSN EN 13251. 
 

  
8.3.1 Geosyntetický výrobek 
 
V souladu s NV č. 190/2002 Sb. musí být kvalita geosyntetického výrobku pro stavby 
pozemních komunikací prokázána: certifikátem systému řízení výroby vydaným 
autorizovanou/notifikovanou osobou, výrobcem vydaným ES prohlášením o shodě a 
označením výrobku značkou CE.  
Průkazní zkoušky vlastností požadovaných  v ČSN EN 13249 resp.  ČSN EN 13251 
musí být provedeny v laboratoři se způsobilostí dle čl. 8.2 na příslušné druhy 
zkoušek. Nezkouší se výrobky z přírodních vláken (např. sláma, len, juta, kokos 
apod.), které mají dočasnou protierozní funkci. 
 
8.3.2 Ocelové pletivo 
 
Kvalita ocelového pletiva pro zabudování do zemních konstrukcí na pozemních 
komunikacích se posuzuje podle NV č. 163/2002 Sb. Výsledkem je: certifikát 
systému řízení výroby nebo certifikát výrobku vydaný autorizovanou/notifikovanou 
osobou a výrobcem vydané prohlášení o shodě. Zkoušky vlastností ocelového drátu 
a ocelového pletiva jsou specifikovány v ČSN EN 10218-1, ČSN EN 10218-2, ČSN 
EN 10223-3, ČSN EN 10223-4, ČSN EN 10244-1, ČSN EN 10244-2, ČSN EN 
10245-1, ČSN EN 10245-2, ČSN EN 10245-3. Průkazní zkoušky musí být provedeny 
v laboratoři se způsobilostí dle 8.2 na příslušné druhy zkoušek. 
 
 
8.3.3 Interakce geosyntetika se zeminou 
 
Zkoušení interakce geosyntetika (ocelového pletivo) se zeminou se provádí pro 
konkrétní stavbu a konkrétně používaný materiál. Zkoušky interakce nejsou součástí 
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certifikátu. Může je provádět laboratoř s příslušnou způsobilostí na tyto zkoušky 
podle čl. 8.2. 
 
8.3.4 Výztužná funkce 
 
Vzájemné spolupůsobení zeminy a geosyntetického výrobku se zjišťuje krabicovou 
smykovou zkouškou na vzorcích min. 100 x 100 mm dle ČSN EN ISO/TS 17892-10 u 
geotextilií, na vzorcích 300 x 300 mm podle EN ISO 12957 pro  geomříže, 
geokompozity, ocelové pletivo. Pro každý druh použitého geosyntetika/ocelového 
pletiva a každou zeminu se provede jedna smyková zkouška. 
 
Vliv způsobu zabudování geosyntetického materiálu na jeho vlastnosti se stanoví při 
zhutňovací zkoušce. Zhutňovací zkouška se provede v souladu s ČSN 72 1006. Po 
zkoušce se opatrně odkryje zabudovaný geosyntetický materiál, vizuálně se posoudí 
rozsah jeho poškození, odeberou se charakteristické vzorky, na kterých se provedou 
zkoušky pevnosti a průtažnosti podle ČSN EN ISO 10319. Případné poškození se, 
kromě popisu, vyjádří v procentech původní pevnosti materiálu před zabudováním. 
Pokud dojde k většímu poškození zabudovaného materiálu než je uvažováno ve 
výpočtu, musí se upravit technologie hutnění nebo zvolit jiný materiál, případně 
vyztužení přepočítat. Zkoušku je nutné opakovat. 

 
 

8.3.5 Ostatní funkce 
 
Pro jiné druhy použití geosyntetických materiálů se interakce se zeminou nebo 
konstrukcí posuzuje individuálně. Ve složitějších případech se provádějí speciální 
zkoušky (např. odolnost proti chemickému stárnutí). 

 
 
8.4.  Kontrolní zkoušky 
 
Při zabudování geosyntetických materiálů do zemního tělesa se průběžně kontroluje 
jejich kvalita minimálně zkouškami dle tabulky 2. Odběry vzorků geosyntetických 
materiálů se řídí podle ČSN EN ISO 9862. 
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Tabulka 2 Minimální počet kontrolních zkoušek 

Min. počet zkoušek geosyntetického 
materiálu, sypaniny a sypaniny 

s geosyntetikem 

Zkouška Metodika 

výztužné účely drenážní a 
filtrační 
účely 

separační 
účely 

Tloušťka ČSN EN ISO 
9863-1 

_ 1x na      
5 000 m2* 

_ 

Pevnost v tahu a 
tažnost** 

ČSN EN ISO 
10319 

1x podélně na 
10 000 m²  
1x příčně na 
10 000 m²  

 
_ 

1x podélně 
na 20 000 
m²  
1x příčně na 
20 000 m² 

Pevnost na 
protlačení (CBR) 
*** 

ČSN EN ISO 
12236 

1x na 5 000 m² _ 1x na 5 000 
m² 

Odolnost proti 
proražení*** 

ČSN EN 918 1x na 5 000 m² _ 1x na 5 000 
m² 

Propustnost 
v příslušném 
směru 

EN ISO 11058, 
EN ISO 12958 

_ 1x na  
5 000 m² 

_ 

Poškození při 
zabudování  

čl. 8.3.3.1 1x pro každý 
druh sypaniny a 
každý druh 
geosyntetika 

 
_ 

 
_ 

Smyková 
pevnost sypaniny 

ČSN EN ISO/TS 
17892-10 

1x pro každý 
druh sypaniny 

_ _ 

Smyková 
pevnost kontaktu 
sypanina - výztuž 

ČSN EN ISO 
12957-1 

Podle 
požadavku 

dokumentace**** 

_ _ 

*   Pouze u drenážních geokompozitů a geodrénů 
** 1 zkouška zahrnuje 5 zkušebních vzorků 
*** Nevztahuje se geomříže 
**** Obvykle 1 zkouška na každý druh sypaniny a vybraný typ geosyntetika 
 
Poznámka: Uvedené počty zkoušek platí pokud je zabudované množství 
geosyntetických materiálů větší než 20 000 m². Při menším množství je počet 
kontrolních zkoušek nejméně dvojnásobný. Dokumentace může, podle povahy 
problému, druh a počet zkoušek zvýšit. 
 
U ocelového pletiva se zkouší pouze pevnost pletiva 1 x na 5 000 m² v souladu 
s TKP 30.  
 
Kontrola lícových prvků se provede dle čl. 7.2. Dále se kontroluje odolnost lícových 
prvků proti vlivům CHRL dle TKP 18. 
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9  SOUVISEJÍCÍ NORMY, PŘEDPISY A LITERATURA 
 
9.1  SOUVISEJÍCÍ NORMY 
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hmotnosti geotextilií a výrobků podobných 
geotextiliím 

ČSN EN ISO 10318 (2006) Geosyntetika – Termíny a definice 
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APLIKACE 
SEPARACE 

VÝROBEK 
 
FILTRACE       

 
DRENÁŽ 

 
VYZTUŽENÍ KLASICKÁ 

SEPARACE 
 

 
OCHRANA PROTIEROZNÍ 

OCHRANA 
tkané 
geotextilie X   XXX XX   X 
netkané 
geotextilie XXX X X XXX XXX X 
pletené 
geotextilie X   XXX XX   X 
geomříže     XXX     X 
ocelové 
pletivo     XXX     XXX∗ 
geobuňky           XXX 
drenážní 
kompozit   XXX   X XX   
georohože         X  XXX 
      
      

*Protierozní ochrana skalních svahů, ochrana proti 
pádu kamení 

        
  
 

xxx-velmi vhodné, xx-možné použít, x-obvykle se nepoužívá, 
  nevyplněná políčka - použití není relevantní  

        
        

Orientační posouzení vhodnosti použití jednotlivých typů geosyntetik a ocelového pletiva pro 
různé aplikace. 

        
   (Konkrétní situaci řeší dokumentace)   
        

   PŘÍLOHA 1    
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APLIKACE VLASTNOSTI GEOSYNTETIKA ZKUŠEBNÍ METODA 
SEPARACE VYZTUŽENÍ FILTRACE 

Tahová pevnost ČSN EN ISO 10319 XXX XXX XXX 
Protažení při max. tahovém napětí ČSN EN ISO 10319 XX  XXX XX  
Tahová pevnost švů a spojů ČSN EN ISO 10321 X  XXX X 
Pevnost na protlačení (CBR) ČSN EN ISO 12236 XXX XXX X 
Odolnost na proražení ČSN EN 918 XX  XXX XXX 
Smyková pevnost kontaktu se zeminou EN ISO 12957-1 X  XX  X 
Creepová pevnost v tahu ČSN EN ISO 13431  --  XX   --  
Poškození při instalaci ČSN EN ISO 10722-1 XX XX XX 
Charakteristická průlina ČSN EN ISO 12956 XX  --  XXX 
Propustnost kolmo k ploše geosyntetika bez zatížení ČSN EN ISO 11058 X  X XXX 
Odolnost na UV záření ČSN EN 12224 X XX X 
Odolnost proti chemické degradaci ČSN EN 12447 X X X 
Odolnost proti mikrobiologické degradaci ČSN EN 12225 X X X 
        

xxx - nutno prokazovat, xx - doporučeno pro všechny podmínky použití, ale není povinnost prokazovat, x - relevantní při specifických podmínkách 
použití, -- není relevatní pro dané použití 

       
   PŘÍLOHA 2 – tabulka 1    

 
Vlastnosti geosyntetik ve vztahu k funkci a zkušebním metodám (dle tab.1 v ČSN EN 13249) 
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Funkce 
separační 

Vlastnost Metodika Jednotka 
filtrační 

klasická ochran
ná 

drenáž
ní 

výztužná 

Plošná hmotnost 
(mg) 

ČSN ISO 
9864 

g/m2 N ≥ 100 ≥ 500 N N 

Tloušťka (tg) ČSN EN ISO 
9863-2 

mm N N ≥ 4 ≥ 4 N 

Velikost 
charakteristické 
průliny (O90) 

ČSN EN ISO 
12956 

mm  
D 

 
N 

 
N 

 
D 

 
N 

Propustnost (kg) 
čl. 5.2.1 

ČSN EN ISO 
11058 

ČSN EN ISO 
12958 

m/s  
D 

(> 10-4) 

 
N 

 
N 

 
D 

(> 10-4) 

 
N 

Pevnost v tahu (Tf) 
a průtažnost (ef) 

ČSN EN ISO 
10319 

kN/m 
% 

> 5 
> 10 

> 5   * 
> 50 

> 5  ** 
> 10 

 
D 

 
N 

 
D 

Pevnost v tahu švů 
a spojů (Tf) 

ČSN EN ISO 
10321 

kN/m 
 

N N N N D 

Creep Td/Tf ČSN EN ISO 
13431 

_ N N N N D 

Interakce 
geosyntetikum - 
zemina 

ČSN EN ISO 
12957-1, -2 

φ (0) 
τ (kPa) 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
D 

Odolnost proti 
statickému 
protlačení (CBR) 

ČSN EN ISO 
12236 

kN  
> 1 

 
> 3  * 

 
> 2 ** 

 
N 

 
> 1 

 
D 

Odolnost proti 
protržení 
padajícím kuželem 

ČSN EN 918 mm  
N 

 
< 10 * 

 
< 20** 

 
N 

 
N 

 
D 

Zkoušky 
trvanlivosti 

ČSN EN 
12224,  
ČSN EN 
14414,  
ČSN EN 
12447,  

ČSN EN ISO 
13438,  
ČSN EN 
12225,  
ČSN EN 
14415 

 
 
 
 
 

_ 

 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 

N 

 
 
 
 
 

D 

 
 
 
 
 

D 

N – nepovinný údaj 
D – stanovuje dokumentace stavby 
*  - hrubozrnná sypanina na měkkém podloží 
** - odděleni hrubozrnné sypaniny od jemnozrnné zeminy 
 

PŘÍLOHA 2 - Tabulka 2  
 
Požadované vlastnosti geosyntetik podle funkce 
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PŘÍLOHA 3 

 
MANUÁL PRO NAVRHOVÁNÍ VYZTUŽENÝCH ZEMNÍCH 

KONSTRUKCÍ 
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1. Úvod 
 
Tato příloha č. 3 TP 97 se zabývá zásadami pro navrhování vyztužených zemních 
konstrukcí v pozemních komunikacích, zejména vyztužených násypů a vyztužených 
zemních opěrných stěn včetně mostních opěr a křídel.  
 
Podle Eurokódu 7-1 (ČSN EN 1997-1), čl. 2.1 (17) až (21) patří vyztužené zemní 
konstrukce do 3. geotechnické kategorie (v jednoduchých základových poměrech do 
2. geotechnické kategorie). Tzn. že se pro ně vyžaduje samostatný geotechnický 
průzkum při kterém se použijí standardní postupy pro terénní a laboratorní zkoušky 
kterými se kvantifikují geotechnické údaje nutné pro posouzení jak prvního, tak 
druhého mezního stavu. Obecné požadavky na vyztužování jsou v čl. 5.5 Eurokódu 
7-1. Některé zásady pro navrhování vyztužených násypů pozemních komunikací 
jsou v ČSN 73 6133. Tyto zásady jsou upraveny touto přílohou č. 3 k TP 97. 
Vyztužené zemní konstrukce ve 3. geotechnické kategorii musí navrhovat specialista 
s autorizací Geotechnika. 
 
Podmínky pro provádění vyztužených zemních konstrukcí a způsob jejich kontroly při 
stavbě jsou v ČSN EN 14475 a TKP 30. 
 
 
2.  Zásady navrhování 
 
Obecné zásady, které je nutné respektovat při návrhu vyztužené zemní konstrukce, 
jsou v čl. 7 ČSN EN 14475. Návrh musí vzít v úvahu kategorii návrhové životnosti 
konstrukce podle Národní přílohy k ČSN EN 1990. Pozemní komunikace a mosty 
patří do 5 kategorie návrhové životnosti, tj. 100 let. 
 

2.1 Princip vyztužení zeminy 
 
Vyztužená zemní konstrukce vznikne vkládáním výztužných materiálů ve 
vodorovných vrstvách do zemního tělesa při jeho budování. Vyztužením zeminy se 
zvýší smyková pevnost zemního tělesa, zemní těleso je schopné přenášet tahové 
síly (samotná zemina má zanedbatelnou tahovou pevnost) a zvýší se jeho celková 
stabilita.  
Kromě výztuží zabudovaných do zeminy má vyztužené zemní těleso o strmém 
sklonu ještě lícové opevnění, které zabraňuje vypadávání zeminy mezi výztužnými 
vrstvami. 
 
Mechanické vlastnosti zeminy, zejména ve vztahu k vyztužování, se posuzují podle 
její smykové pevnosti (úhlu vnitřního tření φ). Se soudržností se u vyztužené zemní 
konstrukce běžně nepočítá (nebo jen s minimální hodnotou do 5 kPa). Je to proto, že 
jednak se vyztužená konstrukce staví hutněním zeminy po vrstvách a tudíž dojde ke 
zrušení všech strukturních vazeb uvnitř zeminy, jednak při mobilizaci tření mezi 
zeminou a výztuží dochází k pohybu, při kterém se uplatňují zejména třecí vlastnosti 
zeminy v efektivních napětích. Uplatňuje se v malé míře i adheze, která se však do 
výpočtů nezavádí. Na obr. 3,1 je vidět princip fungování výztuže v zemině na 
příkladu krabicové smykové zkoušky s vloženým výztužným prvkem. 
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Jak je patrné z obr. 3.1, interakcí zeminy a výztuže při pohybu dochází k mobilizaci 
tahové síly ve výztuži, která se projeví zvýšením normálného napětí (PR cos θ tan φ - 
svislá složka tahové síly ve výztuži) na potenciální smykové ploše a to ve svém 
důsledku vede i ke zvýšení smykového odporu. Současně však se snižuje působící 
smyková síla o vodorovnou složku tahové síly ve směru výztuže (PR sin θ - 
horizontální složka tahové síly ve výztuži). 
 

 
Obr. 3.1 Schéma působení výztuže v zemině (podle Jewella & Wrothe 1987) 
 
Tudíž smykový odpor vyztužené zeminy ve srovnání s nevyztuženou zeminou se 
zvyšuje z hodnoty: 
 
P = PV tan φ (nevyztužená zemina)        (1) 
na  
Ps = PV tan φ + PR (sin θ+ cos θ tan φ) (vyztužená zemina)     (2) 
 
Na účinnost vyztužení má, jak plyne ze schématu na obr. 3.1, rozhodující vliv stupeň 
mobilizace výztužné síly PR. Na mobilizaci této síly mají vliv dva základní faktory: 
 

- Vzájemné spolupůsobení zeminy a výztuže (tzv. bond). Důležité je zejména 
dobré zaklínění zrn zeminy do otvorů ve výztuži (geomříži - obr. 3.2). 
Z hlediska pozice výztuže v zemním tělese se nejlepšího výztužného účinku 
dosáhne, pokud normálová síla působí kolmo na rovinu vyztužení. Pro 
optimální  

 

PV 

PS 

Zemina

P R
 c

os
  θ

 

PR sin θ 

PR 

Výztuž 

θ
Zemina namáhaná 
smykem 

Smyková odolnost: 
Ps = PV tan φ + PR (sin θ + cos θ tan φ)

Smyková odolnost: 
Pouze zeminy: Pv tan φ 
Redukce smykové síly: PR sin θ 
Zvětšení síly odolávající smyku: 
 PR cos θ tan φ 
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Obr. 3.2 Zaklínění zrn v otvorech geomříže 
 

spolupůsobení zeminy a výztuže (geoříže) má být velikost otvoru v geomříži 2 
až 3 x větší než d50 (průměr zrna odpovídající na křivce zrnitosti 50 % 
propadu). 

- Tuhost výztuže, která ovlivňuje velikost deformace na kontaktu zemina-výztuž 
při mobilizaci výztužné síly. Tuhostí výztuže je míněn tečnový event. sečnový 
modul ke křivce tahová síla (kN/m) – přetvoření (%) pro zvolenou úroveň 
přetvoření (obvykle 1 % - obr. 3.3). Na kontaktu s výztuží se maximální tahové 
přetvoření (protažení) výztuže rovná smykovému přetvoření zeminy. Pokud 
toto přetvoření je větší než 1 % může dojít u zeminy k překonání vrcholové 
pevnosti s následným poklesem k pevnosti kritické (koncové). Velikost 
přetvoření pro mobilizaci vrcholové pevnosti závisí na zatřídění a ulehlosti 
sypaniny. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Obr. 3.3 Vyhodnocení tečnového modulu z tahové zkoušky 
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2.2  Mezní stavy 
 
Návrh a posouzení vyztužené zemní konstrukce se provede v souladu s ČSN EN 
1997-1, čl. 2.4.7. Postupuje se přitom podle mezního stavu GEO tzn. „porušení nebo 
nadměrná deformace základové půdy, ve které smyková pevnost zeminy nebo 
horniny je významná v poskytování odolnosti“. 
 
 
2.2.1  Mezní stav únosnosti 
 
Pro posouzení návrhu vyztužené zemní konstrukce na mezní stav únosnosti není 
v Národní příloze k ČSN EN 1997-1 doporučený žádný ze tří návrhových přístupů. 
Vzhledem k náročnosti a zdlouhavosti posuzování konstrukce podle tří uvedených 
přístupů doporučujeme pro vyztužené zemní konstrukce postupovat podle 
Návrhového přístupu 3 (A2 “+“ M2 “+“ R3). Tento postup nezvyšuje stálé zatížení, 
nepříznivé proměnné zatížení se indexuje součinitelem 1,3 (stejná hodnota 
součinitele označeného v ČSN EN 1997-1 jako γQ, je rovněž zahrnuta v ČSN 73 
6133 jako součinitel γsd) a pevnost zeminy se upravuje součiniteli γϕ’, γc’, γcu, γqu dle 
tabulky A. 4 v příloze A ČSN EN 1997-1. Objemová hmotnost zeminy se neupravuje. 
Únosnost (odolnost) R3 se pro výpočet únosnosti plošných základů, únosnosti 
opěrných konstrukcí nebo pro výpočet stability svahů neupravuje (součinitelé γR;v, 
γR;h, γR;e mají hodnotu 1). Přitom musí platit, že Ed ≤ Rd. 
Ed – návrhová hodnota účinku zatížení  
Rd – návrhová hodnota mezní únosnosti  
 
Do doby než bude získána dostatečná zkušenost s postupy podle ČSN EN 1997-1 
se doporučuje při návrhu a posouzení vyztužené zemní konstrukce na mezní stav 
únosnosti postupovat podle současné praxe celkového součinitele bezpečnosti 
(stability) F. Doporučené minimální hodnoty součinitele bezpečnosti F jsou uvedeny 
v závislosti na použité sypanině, smykových parametrech a stlačitelnosti podloží 
v ČSN 73 6133.  
 
 
2.2.2  Mezní stav použitelnosti 
 
Při ověřování návrhu na mezní stav použitelnosti se postupuje v souladu s čl. 2.4.8 
ČSN EN 1997-1. Musí přitom platit, že Ed ≤ Cd 
Cd – mezní návrhová hodnota účinku zatížení 
 
Hodnoty dílčích součinitelů pro mezní stav použitelnosti se rovnají 1,0, tzn. že se jak 
hodnoty zatížení, pevnosti zemin i odolnosti neupravují a použijí se charakteristické 
hodnoty. 
 
Při posuzování deformací vyztužené zemní konstrukce se buď může prokázat, že se 
mobilizuje dostatečně malá část pevnosti základové půdy, sypaniny a výztuží, nebo 
se deformace prokážou deformační analýzou např. MKP. 
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3. Vlastnosti zemin 
 
Vyztužovat lze prakticky jakoukoliv zeminu. Pro vysoce namáhané vyztužené zemní 
konstrukce (násypy hlavních komunikací, přechodové oblasti mostů, opěrné 
konstrukce), kde je nutné omezit deformace povrchu a líce konstrukce, je vhodné 
použít zeminu o smykové pevnosti φ > 250 a která má minimální množství jílovitých a 
prachovitých zrn (< 5 % zrn menších 0,06 mm).  
U opěrných vyztužených zemních konstrukcí a strmých svahů (do 650) se připouští 
pouze minimální přetvoření líce konstrukce, zejména pokud se používá tuhé lícové 
opevnění (např. betonové panely, stříkaný beton apod.). Proto se návrh provádí na 
vrcholovou efektivní smykovou pevnost (φ’, c’). Vzhledem k tomu, že se jedná ve 
všech případech o zhutněnou sypaninu, je třeba v laboratoři zkoušet smykovou 
pevnost na zhutněných vzorcích sypaniny při použití hutnící energie odpovídající 
energii předepsané projektovou dokumentací pro tuto konstrukci (obvykle 95 až    
100 % Proctor standard).  
 
Pro zkoušení se používá jak krabicová zkouška, tak konsolidovaná, odvodněná 
triaxiální zkouška (CID). Normálné napětí při krabicové zkoušce a komorové tlaky při 
triaxiální zkoušce musí odpovídat úrovni napětí ve vyztužené zemní konstrukci. 
Kromě vyhodnocení vrcholové pevnosti zhutněné zeminy se doporučuje vyhodnotit 
ze záznamů napětí-přetvoření smykovou pevnost pro 0,5 % a 1,0 % přetvoření. Tato 
pevnost může být, zejména u opěrných konstrukcí se svislým nebo strmým lícem, 
rozhodující.  
 
Použití efektivní smykové soudržnosti sypaniny do vyztužené zemní konstrukce se 
obvykle ve výpočtech omezuje hodnotou c’< 5 kPa. Hodnoty c’ menší než 5 kPa 
odpovídají hodnotě soudržnosti zeminy u které byly porušeny veškeré strukturní 
vazby zhutňováním. Přestože běžnými smykovými zkouškami se často naměří vyšší 
hodnota soudržnosti, u neupravených (vápnem, cementem apod.) zemin 
hrubozrnného charakteru (písky, hlinité písky, písčité štěrky, štěrky, zahliněné štěrky 
apod.) se nedoporučuje používat vyšší hodnotu než 5 kPa. 
 
Pro běžné násypy o sklonu menším než 650 které nemají tuhé lícové opevnění 
(balená zemina, ocelové sítě) a pro násypy na měkkém podloží se veškerý návrh a 
posouzení provádí na vrcholovou smykovou pevnost zhutněné sypaniny. U násypů 
na měkkém, velmi stlačitelném podloží, kde lze očekávat vysoké sedání, případně 
významné horizontální přetvoření na kontaktu výztuž-zemina, je třeba provést 
posouzení i na kritickou smykovou pevnost zeminy v podloží, případně i sypaniny 
násypu. Schéma vyztužené zemní konstrukce je na obr. 3.4 
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2´/45 φ+°

 
 
Obr. 3.4 Schéma vyztužené zemní konstrukce (upraveno dle Nordic Handbook) 
 
Vysvětlivky: 
H – výška vyztužené zemní konstrukce 
L – šířka vyztužené zemní konstrukce (délka vyztužení v základu) 
LE  - délka výztuže v pasivní oblasti (část výztuže za potenciální smykovou plochou 
na které se mobilizuje odolnost proti vytažení) 
LR  - délka výztuže v aktivní oblasti (část výztuže před potenciální smykovou plochou; 
u svislé stěny je potenciální smyková plocha odkloněná od vodorovné o úhel 450 + 
Φ’/2) 
Φ’ – efektivní smyková pevnost sypaniny  
γ  - objemová tíha zeminy v přirozeném uložení nebo zhutněné sypaniny 
q – vnější zatížení konstrukce (stálé nebo proměnné) 
 
Orientační hodnoty základních indexových vlastností zemin ve vztahu k náročnosti 
vyztužené zemní konstrukce, typu výztuže a tuhosti lícového opevnění je v tabulce 
3.1. 
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Tabulka 3.1  
Typické kombinace sypaniny, výztuží a lícového opevnění pro vyztužené zemní 
konstrukce na pozemních komunikacích (ČSN EN 14475) 
 

DRUH SYPANINY Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 
  Propustný Hrubozrnný Smíšený Jemnozrnný
 Geomechanické vlastnosti % propadu pod 0,080 mm <5% <12% 12 to 

35% 
12 to 
35% 

>35% ostatní 

  % propadu pod 0,020 mm n.a. n.a. <10% >10% <40% 

  Číslo plasticity n.a. n.a. n.a. <25 <25 

ZEMNÍ KONSTRUKCE  

 Části zemní konstrukce jsou vystavené zaplavování a/nebo 
rychlému poklesu hladiny 

A B B D D D 

 Mostní opěry  A A B C (a) D D 

 Vysoké vyztužené opěrné stěny se svislým lícem A A B B D D 

 Vysoké vyztužené násypy se strmým svahem A A B B C (b) C (b) 

 Běžné opěrné stěny a svahy A A A B C (c) C  (c) 

VÝZTUŽ 

 Hladké pásky nebo tyče (kovové nebo polymerové) A A C (d) D 

 Drsné pásky nebo tyče, žebříky (kovové nebo polymerové) A A B C (d) D 

 Tyčové rohože, žebříky, sítě, mříže, (kovové nebo 
polymerové), textilie 

A A B C (d) D 

 Drenážní geosyntetika (propustnost v rovině drenážního 
kompozitu) 

 
B 

 
A 

 
A 

 
C (b) 

LÍCOVÉ OPEVNĚNÍ 

 Tuhé A A D (a) D 

 Poddajné A A C (e) D 

 Pružné A A A B C (e) 

VYSVĚTLIVKY:   A = Obvykle se používá 
B = Někdy se používá 
C = Nutno provést odbornou studii   
D = Nedoporučuje se 

POZNÁMKY 
Všeobecně Typické kombinace výše uvedených jednotlivých částí vyztužené zemní konstrukce nejsou technickými podmínkami 

pro použití různých druhů sypaniny nebo jednotlivých komponentů. Stručné popisy výše uvedených sypanin dávají pouze 
základní vlastnosti a neobsahují jejich podrobný popis. Projektová dokumentace nebo projekt by měly popsat příslušnou 
sypaninu a jednotlivé prvky konstrukce, které se mají použít. Jemnozrnná sypanina, která má vlhkost nad optimem, se 
obtížně zhutňuje a může při hutnění způsobit vybočení lícového opevnění, pokud toto je součástí konstrukce. Navážení a 
zhutňování jemnozrnné sypaniny za nepříznivého počasí může způsobit problémy. 

 
Podmínky 
        (a)           Pokud se nedosáhne dostatečného zhutnění, potom rozdílné sedání mezi lícovým opevněním a výztuží může vést 

k přetížení  
                       spojů. 
       (b)            Je třeba posoudit vliv odvodnění na vlastnosti sypaniny. 
       (c)            Zvláštní pozornost je třeba věnovat: úhlu vnitřního tření, technologii hutnění s ohledem na vlhkost a klimatické 

podmínky,   
                       potřebě drenážních vrstev. 
       (d)           Interakce sypanina-výztuž by se měla posoudit pro trvalé konstrukce a pro podmínky při stavbě. 
       (e)           Zvláštní pozornost je třeba věnovat kontrole rovinatosti lícových prvků (pokud se používají) během výstavby  
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Vhodnost sypaniny do vyztužené zemní konstrukce se posuzuje zejména podle: 
zpracovatelnosti sypaniny, tloušťky zhutňované vrstvy, citlivosti použité výztuže na 
poškození, ozelenění líce svahu nebo na použitém lícovém opevnění, agresivitě 
sypaniny na výztuž a lícové opevnění, odvodnění. Zemina do vyztužené zemní 
konstrukce nesmí obsahovat organické příměsi ve větším množství než 6 % a nesmí 
být namrzavá, pokud se ukládá v zimním období. Namrzavá zemina nesmí být 
použita do míst, kde účinky mrazu by mohly poškodit konstrukci (např. za tuhým 
lícovým opevněním). Zemina s organickou příměsí nebo humus se mohou ukládat 
pouze v bezprostřední blízkosti líce svahu (do vzdálenosti obvykle 0,3 m), který je 
určen k ozelenění. Při sklonu svahu větším než 450 je nutné stabilitu vrstvy humusu 
zajistit vhodným protierozním opatřením (např. georohože, textilie z přírodních 
vláken, obalení humusu na líci jemnou síťovinou apod.). Podrobnosti musí řešit 
dokumentace stavby. 
 
Velice důležitá je interakce zeminy a výztuže, hlavně vývoj smykové odolnosti 
zeminy při mobilizaci tahové síly ve výztuži. Proto je do vyztužené zemní konstrukce 
vždy vhodnější použít hrubozrnnou sypaninu u které nedochází k poklesu smykové 
pevnosti i při dosažení vrcholové pevnosti jako tomu je u jemnozrnné zeminy. 
Rovněž smyková odolnost se u hrubozrnné sypaniny mobilizuje při menším posunu 
(protažení výztuže) než u jemnozrnné sypaniny. Hrubozrnná sypanina má také vyšší 
propustnost a tím se eliminuje nebezpečí případného vzniku pórových tlaků při 
rychlém přitížení (např. při rychlé výstavbě zemního tělesa) zemin s vysokým 
stupněm nasycení. 
 
Zhutnění zeminy ve vyztužené zemní konstrukci musí být min. D = 95 % PS nebo ID 
= 0,8. Pokud je vyztužená zemní konstrukce součástí přechodové oblasti nebo 
aktivní zóny musí být min. zhutnění D = 100 % PS nebo ID = 0,9. Předepsaného 
zhutnění je nutné dosáhnout i u líce konstrukce. Zde je třeba zvolit úpravu 
technologického postupu (snížení mocnosti zhutňované vrstvy, malé hutnící 
prostředky). 
 
 
4. Vlastnosti výztužných materiálů 
 
Výztužné prvky vkládané do zeminy dodávají zemní konstrukci schopnost přenášet 
tahová napětí. Zemina má velice nízkou tahovou pevnost. Nejběžnější materiály pro 
výztužné prvky do zemin jsou: 

• ocel 
• polymerové materiály 

 
Výjimečně se také používají výztuže ze skelných a uhlíkových vláken. 
 
Ocelové výztuže musí splňovat požadavky čl. 6.3.2 a přílohy E evropské normy ČSN 
EN 14475. 
 
Požadavky na polymerové výztuže jsou uvedeny v čl. 6.3.3 stejné normy. 
Na obr. 3.5 jsou graficky vyjádřeny orientační vztahy napětí-přetvoření pro různé 
druhy materiálů používaných na vyztužování zemin.  
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Obr. 3.5 Vztahy napětí - přetvoření materiálů používaných k vyztužování zemin při 
stejné úrovni napětí (upraveno dle Nordic Handbook) 

 
Nejvyšších pevností a současně nejmenšího protažení pro dané tahové napětí 
dosahují výztužné prvky z uhlíkových vláken, nerezavějící oceli, aramidových a 
skelných vláken. Tyto materiály se však v praxi vyztužování příliš neuplatňují 
vzhledem k jejich vysoké ceně (uhlíková a aramidová vlákna) a křehkému porušení 
(nerezová ocel, skelná vlákna). Pro praktické účely se tudíž nejvíce používají tři 
materiály uvedené ve spodní části obrázku. Jedná se o polyester (PET), 
polypropylén (PP) a polyetylén (PE, HDPE).  Nejmenší protažení pro mobilizované 
tahové napětí mají PET výztužné materiály, které se vyrábějí jak ve formě plošných 
textilií (výztužné geotextilie), tak ve formě mříží (geomříže) i pásků. V poslední době 
se rovněž používají výztuže z PVA, které mají rychlejší mobilizaci tahové pevnosti, 
ale jsou dražší než výztuže z PET.  
 
Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje návrh vyztužené zemní konstrukce je 
creepové chování výztuže. Polymery se při zatížení stále protahují a velikost 
přírůstků protažení závisí na druhu polymeru, úrovni zatížení ve vztahu k vrcholové 
krátkodobé pevnosti a teplotě. Chování některých výztužných materiálů je na obr. 
3.6. Grafy jsou zobrazeny pro hodnoty 40 % tahové pevnosti materiálu. Pokud 
pomineme výztuže z nerezové oceli a aramidových vláken, které se běžně pro 
vyztužování zemin nepoužívají, mají nejlepší creepové vlastnosti výztuže z PET, kde 
je creep při 40 % tahové pevnosti nepatrný. Výztužné materiály z PP, PE a HDPE se 
při 40 % zatížení odpovídající krátkodobé tahové pevnosti velmi významně protahují 
v čase. Nelze je proto zatížit tak vysokým procentem jejich tahové pevnosti (viz obr. 
3.6). 
 

PVA
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Obr. 3.6 Creepové chování některých výztužných materiálů při zatížení napětím 
odpovídajícím 40 % tahové pevnosti (dle Nordic Handbook) 
 
Dalším důležitým faktorem v navrhování vyztužených zemních konstrukcích je 
trvanlivost (durability). Jedná se o následující vlastnosti: 

- Odolnost proti povětrnostním vlivům (ČSN EN 12224). Jedná se zejména o 
odolnost vůči působení UV záření na nezakryté části výztužných materiálů. Je 
proto nutné zjistit ztrátu tahové pevnosti (%) ve srovnání k referenčnímu 
vzorku materiálu. 

- Odolnost proti mikrobiologické degradaci (ČSN EN 12225). Vliv bakterií a 
plísní se zjišťuje metodou zahrabání vzorku do zeminy. 

- Odolnost proti působení kyselin a alkálií (ČSN EN 14030). Touto zkouškou se 
získají informace o krátkodobém chování geosyntetika v kyselém nebo 
alkalickém prostředí. 

- Odolnost proti hydrolýze (ČSN EN 12447). Vzorky geosyntetika z PET 
materiálu jsou ponořeny do alkalické kapaliny po dobu až 90 dní a zjišťuje se 
procento úbytku pevnosti ve srovnání se vzorkem původního materiálu. 

- Odolnost proti oxidaci (ČSN EN ISO 13438). Použije se pro materiály PE, 
HDPE a PP. Vzorky geosyntetik z těchto materiálů jsou podrobeny termální 
oxidaci a po zkoušce se porovnává pevnost vzorků před a po zkoušce. 

- Odolnost proti ohni a vandalismu závisí na individuálním posouzení každé 
konstrukce, kde je geosyntetický materiál exponován na povrchu svahu. 
V případě, že hrozí nebezpečí poškození výztuží na povrchu svahu 
doporučuje se použití vhodného lícového opevnění. 
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4.1  Výpočet návrhové pevnosti výztuhy 
 
U plošných výztuží (geotextilie, geomříže), které se pokládají v předem stanovených 
vertikálních roztečích, se výpočtová pevnost obvykle vyjadřuje v kN/m’ šířky výztuže. 
U páskových výztuží se musí stanovit pevnost pásků, horizontální osová vzdálenost 
jednotlivých pásků a svislá rozteč vyztužených vrstev.  
 
Návrhová pevnost se odvozuje z krátkodobé pevnosti zjištěné tahovou zkouškou 
podle ČSN EN ISO 10319. Vypočtená tahová síla se upravuje o vliv creepu, vliv 
prostředí, poškození při pokládce a zhutňování. Přitom je nutné respektovat 
maximální přípustné deformace konstrukce podle mezního stavu použitelnosti a 
kompatibilitu přetvoření zeminy a výztuže. Pokud není creepová pevnost zjištěna 
průkazními zkouškami dle ČSN EN 13431 vypočte se návrhová pevnost Td ze 
vztahu: 
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kde  Tf je pevnost v tahu (maximální, při porušení) dle zkoušky ČSN EN ISO 10319, 
 

Ftc  -  dílčí součinitel bezpečnosti vyjadřující nebezpečí creepu,  
             (Pokud nejsou hodnoty Ftc stanoveny zkouškami použijí se hodnoty z 

tabulky 3.2 v závislosti na druhu polymeru a životnosti konstrukce.) 
 
Fcomp  -  dílčí součinitel bezpečnosti vyjadřující nebezpečí narušení výztuhy 

zhutňováním a doporučuje se Fcomp = 1,1 až 1,5, v závislosti na typu 
zeminy a použitého geosyntetika, horní hranice 1,5 se používá 
výjimečně, obvykle pro ostrohranný štěrk a tkané nebo pletené 
geotextilie z polyesteru, přesnější hranice se určí z výsledků 
porovnávacích zkoušek pevnosti před a po provedení zhutňovací 
zkoušky, 

 
Fenv -  dílčí stupeň bezpečnosti vyjadřující nebezpečí snížení pevnosti 

v důsledku chemické odolnosti pro běžné prostředí a doporučuje se  
Fenv = 1 pro dočasné zemní konstrukce a 1,1 pro trvalé zemní 
konstrukce. Při zabudování do agresivnějšího prostředí, je nutno 
postupovat individuálně se zohledněním zkoušek chemické odolnosti 
dle ENV 12447. Nedoporučuje se kombinovat vyztužování zemin 
polyesterovými geosyntetiky s úpravami zemin vápnem a jinými 
hydraulickými pojivy, neboť v prostředí o pH 9 a více dochází 
k hydrolýze polyesteru, čímž se urychluje jeho stárnutí. U chráněných 
PET výztuží např. pastou z PVC hydrolýza nehrozí.  

  Odolnost proti mikrobiologické degradaci se posuzuje tzv. zahrabávací 
zkouškou dle ČSN EN 12225. 
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Tab. 3.2  Stanovení součinitele creepu Ftc 

 
polymer / doba trvání konstrukce t < 5 let < 25 let > 25 let 
polyester 1,4 1,5 2,0 
polypropylén  
polyetylén 

2,5 3,0 4,0 

Pozn.: Pro polymery neuvedené v tabulce a pro konstrukce s životností více než 50 
let, musí dodavatel geosyntetik předložit výsledky dlouhodobých creepových zkoušek 
ze kterých bude možné součinitel creepu vyhodnotit. 
 
Definovaná hodnota návrhové tahové pevnosti Td musí zajistit, aby deformace 
zemního tělesa byly po celou dobu existence konstrukce v přijatelných mezích. Proto 
je nutné provést kontrolu hodnoty poměrného protažení odpovídající Td a porovnat ji 
s hodnotami uvažovanými v návrhu. 
 
 
5. Lícové opevnění 
 
U vyztužených násypů do sklonu 450 (1:1) se, kromě běžného zatravnění 
(ozelenění), žádné opevnění líce svahu nepoužívá. Při vyšších sklonech je možné 
volit ze široké škály lícových opevnění jejichž tvary a uspořádání jsou v příloze C 
ČSN EN 14475. Volba prvků lícového opevnění závisí na sklonu konstrukce, 
konstrukčním uspořádání, stlačitelnosti podloží, estetických požadavcích a ceně. Pro 
pozemní komunikace je zejména vhodné použití lícového opevnění se zeleným 
povrchem (zatravnění, keře apod.), které je citlivější k okolnímu prostředí než lícové 
opevnění betonových panelů. Doporučené kombinace lícového opevnění, výztuží a 
sypaniny ve vztahu k přípustným hodnotám rovinatosti líce, rozdílům v sedání a 
celkové stlačitelnosti jsou v tabulkách C.1 až C.11 v příloze C ČSN EN 14475. 

 
6. Navrhování vyztužených zemních konstrukcí 

(násypy, stěny) 
 
Výztužné vrstvy zabudované do zeminy dodávají zemnímu tělesu tahovou pevnost 
díky vzájemné interakci zeminy a výztuže. Pro aktivaci tahové síly ve výztuži je nutná 
určitá úroveň deformace/posunu na kontaktu výztuž-zemina. Princip vzniku tahové 
síly ve výztuži a její přínos je popsán v čl. 2.1 této přílohy k TP. Posun na rozhraní 
zemina-výztuž musí však být dostatečně malý (v řádu mm) aby nedošlo k usmyknutí 
zeminy po výztuži a k poklesu vrcholové smykové pevnosti na hodnotu kritickou. 
 
Každý návrh vyztužené zemní konstrukce musí být posouzen z hlediska 

• vnitřní stability 
• vnější stability 

 
Za vnitřní stabilitu se považuje: 

o posouzení bezpečnosti zemního tělesa proti vytažení/vytržení výztuže 
ze zeminy  

o posouzení bezpečnosti zemního tělesa proti přetržení výztuže 
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o posouzení bezpečnosti proti sesuvu klínu nebo části vyztuženého 
zemního tělesa  

 
Za vnější stabilitu se považuje: 

o posouzení bezpečnosti vyztuženého zemního tělesa jako celku proti 
sesuvu 

o posouzení bezpečnosti zemního tělesa jako celku nebo jeho části proti 
posunutí po výztuži 

o posouzení bezpečnosti lícového opevnění 
o posouzení vyztuženého zemního tělesa na únosnost podloží 
o posouzení sedání a vodorovných deformací vyztuženého zemního 

tělesa  
 
Bezpečnost vyztužených zemních konstrukcí proti překlopení se obvykle neposuzuje. 
 
Pro různé zatěžovací stavy je nutné ve výpočtech uvažovat součinitel interakce 
zemina – výztuž. Jeho hodnota se vypočítá z poměru smykové pevnosti (tan φ) 
zhutněné sypaniny zjištěné např. krabicovou smykovou zkouškou a smykové 
pevnosti kontaktu zemina – výztuž (tan jgs). Pevnost na kontaktu zemina výztuž se 
stanoví smykovou zkouškou ve velkorozměrové krabici (300 x 300 mm) v souladu 
s ČSN EN ISO 12957-1. Orientační hodnoty poměru tan jgs/tan φ jsou v tabulce 1 
hlavního textu TP 97.  
 

6.1 Vnitřní stabilita 
 
Posuzování vyztužené zemní konstrukce na vnitřní stabilitu je založeno na stanovení 
nejvyšších tahových sil a jejich lokalizaci ve vějíři kritických smykových ploch a 
odolnost výztuží jak proti vytažení, tak proti porušení od těchto vypočtených 
působících sil.  
 
Nejkritičtější smyková plocha u opěrné zemní konstrukce se svislým nebo velice 
strmým lícem se obvykle uvažuje jako rovinná procházející patou a která svírá 
s vodorovnou úhel 450 + Φ/2. Tření na kontaktu lícového opevnění a zeminy se 
zanedbává. Pokud není sklon líce svislý, kritická smyková plocha má menší sklon a 
začíná se měnit na kruhovou (válcovou). Pro sklony líce opěrné zemní konstrukce 
menší než 800 se doporučuje stanovit nejkritičtější smykové plochy běžným 
výpočtem stability po kruhových (válcových), resp. obecných smykových plochách. 
 
Při návrhu vyztužení zemní konstrukce se vychází z teorie zemních tlaků. U zemních 
konstrukcí vyztužených PET, PE a PP materiály se ve výpočtu zemních tlaků 
uvažuje s aktivním zemním tlakem. Při posouzení vnitřní stability opěrných zemních 
konstrukcí se svislým lícem, které jsou vyztužené materiály s malým protažením 
(ocelové výztuže, skelná vlákna, aramid příp. PVA), se doporučuje aktivní zemní tlak 
zvýšit součinitelem pai = 1,2 až 2,5 případně počítat se zemním tlakem v klidu. U 
konstrukcí vyšších než 6 m se zvýšený zemní tlak obvykle projeví v horní části 
konstrukce. 
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6.1.1 Zemní tlak 
Pro svislý líc opěrné konstrukce a vodorovný povrch horní úrovně se výpočet 
zemního tlaku zjednoduší na výrazy: 
  
Součinitel aktivního zemního tlaku:  Ka = tan2(45 - Φ/2)       (4) 
Součinitel zemního tlaku v klidu:  K0 = 1 – sin Φ     (5) 
 
Φ – návrhová hodnota úhlu vnitřního tření zeminy/sypaniny (ve smyslu ČSN EN 
1997-1) 
 
σ'v = σv – u           (6) 
σv =  ρ. h + q . γQ          (7) 
u = ρw . hw            (8) 
pa = (Ka . σ'v) + u          (9) 
 
σ'v – efektivní svislé napětí 
σv – totální svislé napětí 
u – tlak vody v pórech zeminy 
ρ - objemová tíha zeminy v přirozeném uložení nebo zhutněné sypaniny 
ρw – objemová tíha vody 
h – hloubka posuzované úrovně zemního tělesa 
hw – piezometrická výška vody v zemním tělese 
q – proměnné zatížení na horní úrovni konstrukce 
γQ – dílčí součinitel zatížení (ČSN EN 1997-1) 
pa – vodorovný aktivní zemní tlak ve zvolené úrovni 
Φ’d – efektivní smyková pevnost sypaniny (návrhová) 
  

6.1.2 Svislá rozteč výztužných vrstev 
Výpočet vzdálenosti mezi jednotlivými výztužnými vrstvami vychází z návrhové 
pevnosti výztuže Td (tahová pevnost snížená o vliv creepu, poškození při instalaci a 
vliv prostředí) a z vodorovného zemního tlaku pa ve zvolené úrovni. U jednoduchých 
staveb se obvykle vychází z nejvyššího vypočteného zemního tlaku pa, max při bázi 
konstrukce. 
 
Sv = Td / pa, max            (10) 
 
Sv - svislá rozteč mezi výztužnými vrstvami 
 
Svislá vzdálenost mezi výztužnými vrstvami se obvykle navrhuje mezi 0,2 a 0,6 m. 
Neměla by překročit vzdálenost 1,0 m. Při větší vzdálenosti mezi výztužnými vrstvami 
je možné použít tzv. sekundární výztuže, což jsou kratší výztužné prvky vložené mezi 
dvě vrstvy hlavních (primárních) výztuží. Většinou zabraňují lokálnímu porušení líce 
konstrukce, případně vypadávání zeminy mezi dvěma vrstvami hlavních výztuží. 
Délka sekundárních výztuží obvykle nepřesahuje 2 m. 
 
Při optimalizování návrhu vyztužení se doporučuje posoudit snížení/zvýšení rozteče 
mezi dvěma výztužnými vrstvami ve vztahu ke změně pevnosti výztuhy. 
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6.1.3 Délka výztuží 
U vyztužené opěrné zemní konstrukce se délka výztuží obvykle pohybuje mezi 60 % 
a 80 % výšky konstrukce. Na délku výztuží má vliv zejména smyková pevnost 
zeminy. Dále pak sklon líce konstrukce, tlak vody v pórech zeminy, vnější zatížení 
konstrukce, sklon základové spáry a únosnost zeminy v podloží. Obvykle se volí 
délka výztuží stejná pro celou konstrukci i když výpočtem vychází proměnné 
rozdělení po výšce. Stejná délka i svislá rozteč výztuží je z hlediska provádění 
praktičtější a snižují se případné chyby při pokládce. 
Z výpočtů vnitřní stability vychází nejdelší výztuž u koruny konstrukce (délka výztuže 
ke kritické smykové ploše + délka výztuže za ní která mobilizuje dostatečnou 
odolnost proti vytažení). Z odolnosti proti posunutí nebo z analýzy celkové stability 
vychází nejdelší výztuž při základně konstrukce. Požadovaná délka výztuže pro 
všechny vrstvy se běžně stanoví jako nejdelší výztuž, která vyjde z výpočtu vnitřní 
stability, posunutí a celkové stability. 
 

6.1.4 Délka výztuží na zajištění vnitřní stability 
 
Celková délka L výztuží se vypočítá z výrazu: 
 
L = LR + LE             (11) 
 
Pro zajištění externí stability může být délka výztuže větší, v závislosti na poloze 
nejnebezpečnější smykové plochy. 
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kde  
LR  - délka výztuže v aktivní oblasti (část výztuže před potenciální smykovou plochou; 
u svislé stěny je potenciální smyková plocha odkloněná od vodorovné o úhel 450 + 
Φ/2) 
LE  - délka výztuže v pasivní oblasti (část výztuže za potenciální smykovou plochou 
na které se mobilizuje odolnost proti vytažení) 
α1 = jgs/tan φ - součinitel interakce mezi zeminou a výztuží 
pa  - horizontální zemní tlak ve zvolené úrovni  
γp  - součinitel odolnosti proti vytažení 
Φ’d – efektivní smyková pevnost sypaniny (návrhová) 
c’d -  efektivní soudržnost (návrhová) 
h   - hloubka aktuální úrovně  
 
LE ≥ Lmin ≥ 1 m           (13) 
 
Pokud se použije tzv. měkké lícové opevnění nebo se obaluje vrstva zeminy na líci a 
ukončuje se v následující vrstvě, pak se min. délka ukotvení vztahuje na horní 
úroveň výztuže obalené vrstvy. Při větší mocnosti vrstvy mezi výztužemi než 0,5 m 
se doporučuje délka horního ukotvení min. dvojnásobek tloušťky vrstvy. 
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6.2 Vnější stabilita 

6.2.1 Stabilita proti posunutí konstrukce v rovině výztuže 
 
Tlak zeminy na vyztužený zemní blok může v extrémním případě způsobit posunutí 
konstrukce v rovně založení a to jak po výztuži tak pod ní. Pro posouzení rizika 
posunutí vyztužené opěrné zemní konstrukce po bázi je možné použít zjednodušený 
výpočet, kterým se ověřuje potřebná délka vyztužení základu. 
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kde:  
Le – minimální délka výztuže na bázi konstrukce pro zajištění odolnosti proti 
usmyknutí 
H - průměrná výška násypu nad vyztuženou bází, 
h – výška zeminy nad posuzovanou úrovní 
Ka – součinitel aktivního zemního tlaku 
γd  - objemová tíha zeminy (návrhová) 
qG – stálá zatížení konstrukce 
qQ – proměnná zatížení konstrukce 
γG  - dílčí součinitel stálého zatížení dle ČSN EN 1997-1 
γQ  - dílčí součinitel proměnného zatížení dle ČSN EN 1997-1 
γs  - dílčí součinitel pro odolnost proti usmyknutí po výztuži 
α2 = jgs/tan φ - součinitel interakce zeminy v podloží a výztuže 
Φ’d – efektivní smyková pevnost sypaniny (návrhová) 
 

6.2.2 Celková stabilita 
 
Pro posouzení celkové stability vyztužené zemní konstrukce se používají běžné 
stabilitní výpočty metodami mezní rovnováhy ( Bishop, Janbu, Morgenstern-Price, 
apod.). Postupuje se přitom v souladu s ČSN 73 6133 (celkový stupeň bezpečnosti 
nebo metodou mezních stavů dle ČSN EN 1997-1). 
 
Při výpočtu stability se vyztužené zemní těleso nejprve posuzuje jako kompaktní 
celek (sesuv po smykové ploše mimo vyztužený blok).  Pro posouzení vyztuženého 
tělesa jako celku se nejčastěji uplatňují rotační a složené smykové plochy. 
 
Potom se volí smykové plochy procházející vyztuženým zemním tělesem a do 
výpočtu stability se zavádí účinek od výztuh. Síla ve výztuhách, které jsou protínány 
smykovou plochou se pro první mezní stav zavádí výpočtovou (návrhovou) 
hodnotou. Zjednodušený způsob zavedení účinku od výztuhy do momentové 
výminky konvenčního stabilitního výpočtu (Bishopovy metody) je v následujícím 
výrazu: 
 

.
sin.W

)R/y.(T]tg).l.uN(l.c[
F rdefef

αΣ
ΣϕΣ +−+

=
        (15)
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kde 
Td (kN/m) je výpočtová (návrhová) pevnost výztuhy (pro 1 bm svahu), 
W (kN/m) – tíha proužku, 
W.sinα – tangenciální složka tíhy proužku – rovnoběžná se smykovou plochou, 
N (kN/m) – normálová složka tíhy proužku – kolmá na smykovou plochu, 
I (m) – délka smykové plochy platná pro řešení proužek, 
cef (kN/m2), ϕef (°) – výpočtové (návrhové) efektivní smykové parametry zeminy, 
u (kN/m2) – pórový tlak pro střed řešeného proužku, 
yr (m) – rameno na kterém působí výztužná síla, 
R (m) – poloměr smykové kružnice. 
 
 
Nejnebezpečnější smykové plochy jsou lomené a klínové smykové plochy složené ze 
dvou, případně tří klínů. 
 
V případě, že vnitřní stability konstrukce je vyhovující a vnější je nedostatečná, 
doporučuje se buď upravit délku výztuží nebo zlepšit zeminu v konstrukci, případně 
pod ní.  
 
Při návrhu vyztužené zemní konstrukce na svahu, kde se vyskytuje souvislá hladina 
podzemní vody, lokální vývěry, nebo kde výstavbou zemního tělesa může dojít ke 
vzdutí hladiny podzemní vody, je nutné na styku vyztuženého zemního tělesa se 
svahem navrhnout účinné odvodnění, zejména pokud se ve vyztuženém zemním 
tělese použijí zahliněné materiály o snížené propustnosti. Tím se vyloučí nepříznivé 
působení podzemní vody na vyztužený blok zeminy. 
 

6.2.3 Únosnost podloží konstrukce 
 
U vyztužených zemních konstrukcí budovaných na málo únosných jemnozrnných 
zeminách nízké konzistence, organických náplavech, rašelině výsypkách apod. je 
nutné posoudit celkovou únosnost podloží ve vztahu k napětí vyvolaném konstrukcí. 
Rovněž je nutné vzít v úvahu lokální porušení způsobené vytlačením málo únosného 
podloží budovanou zemní konstrukcí. Pro zamezení udržení vodorovných deformací 
v přijatelných mezích je možné při posouzení staveb ve 2. geotechnické kategorii 
použít následující výraz: 
 
γd . H ≤ 4 . cu            (16) 
 
kde: 
cu  - totální (neodvodněná) smyková pevnost při Φu = 0 
 
Pokud tato podmínka není splněna je nutné zlepšit (odvodnit) podloží, zpomalit dobu 
výstavby aby během stavby došlo ke zlepšení vlastností podloží konsolidací, vylehčit 
násypovou konstrukci (lehké keramické kamenivo, polystyren apod.) nebo upravit 
projekt zemního tělesa. U staveb ve 3. geotechnické kategorii je nutné provést 
deformační analýzu (např. MKP) ve které je nutné zohlednit vývoj pórového tlaku 
v podloží konstrukce. 
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Navržená délka vyztužení se volí s ohledem na zajištění nejnepříznivějších 
podmínek. 
 

6.2.4 Požadavky na prezentaci výsledků výpočtů 
 
Vzhledem k velkému množství možných alternativ vyztužené zemní konstrukce při 
kombinaci různých druhů sypaniny, druhu polymeru/oceli, pevnosti a tuhosti 
výztužných materiálů, rozteče mezi výztužemi, odvodnění apod., musí zpracovatel 
návrhu (dokumentace) předložit posouzení stupňů bezpečnosti pro varianty možných 
porušení procházejících jak přes výztužné vrstvy (vnitřní stabilita), tak pro posouzení 
vyztuženého zemního tělesa jako celku (vnější stabilita) při uvážení vnějších vlivů, 
které na ni mohou působit po dobu životnosti vyztužené zemní konstrukce.  
 

6.3 Posouzení deformací vyztužené zemní konstrukce 
 
Vyztuženou zemní konstrukci je nutné posoudit na druhý mezní stav, stav 
použitelnosti.  
 
Meze přetvoření líce vyztužené opěrné zemní konstrukce jak v průběhu stavby, tak 
po dobu životnosti konstrukce musí být uvedeny v dokumentaci. Obvykle se 
předpokládá, že přetvoření líce vyztužené zemní konstrukce nemá v průběhu 
výstavby překročit tyto hodnoty: 
0,5 % délky výztuže pro vyztužené opěrné zemní konstrukce včetně mostních opěr a 
křídel, se svislým nebo strmým lícem (> 650) u kterých je použito tuhé lícové 
opevnění dle ČSN EN 14475, 
2,0 % délky výztuže pro vyztužené násypové konstrukce s lícem o sklonu méně než 
650 nebo u svislých a strmých svahů kde je použito poddajné nebo měkké lícové 
opevnění ve smyslu ČSN EN 14475, 
5,0 % délky výztuže pro vyztužení podloží násypů na stlačitelném, málo únosném 
podloží. 
 
V průběhu životnosti stavby (od dokončení výstavby) nemá creepové přetvoření 
přesáhnout hodnotu: 
0,5 % délky výztuže pro vyztužené opěrné zemní konstrukce se svislým nebo 
strmým lícem, u které je použito tuhé lícové opevnění, 
2,0 % délky výztuže pro vyztužené násypové konstrukce s lícem o sklonu méně než 
650, případně u strmých a svislých svahů, kde je použito poddajné nebo měkké 
lícové opevnění ve smyslu ČSN EN 14475.  
 
U vyztužení podloží násypů na stlačitelném, málo únosném podloží se po konsolidaci 
zeminy v podloží creepové přetvoření neprojeví. 
 
Kritéria pro posouzení mezního stavu použitelnosti a přípustných deformací musí být 
stanoveny v projektové dokumentaci. Orientační hodnoty přípustných deformací 
vyztužených zemních konstrukcí v podélném směru (rozdíly v sedání) v závislosti na 
typu lícového opevnění jsou uvedeny v ČSN EN 14475, příloze C.   
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7. Grafy pro jednoduché případy navrhování 
vyztužených zemních konstrukcí (pouze vnitřní 
stabilita) 

 
Podle následujících grafů lze orientačně navrhnout vyztužení násypů a opěrných 
zemních konstrukcí pro výšky svahů 5 – 10 – 15 m a sklony líce 450, 63,50, 780, 900 
(svislý svah) v závislosti na efektivní smykové pevnosti sypaniny. Ve výpočtu se 
předpokládá vodorovný únosný povrch podloží, vodorovný povrch koruny násypu a 
dopravní zatížení na koruně násypu ve smyslu ČSN 73 6133. Pevnost výztužných 
materiálů je uvedena na vrstvu v závislosti na mocnosti zeminy mezi dvěma 
výztužnými vrstvami. Grafy jsou vypočítány pro PET materiál s následujícími 
redukčními součiniteli: 
Ftc = 1,7 
Fcomp = 1,2 
Fenv = 1,1 
Celkový stupeň bezpečnosti F = 1,3 
 
Pokud se grafy použijí pro PP a PE materiály je nutné výslednou pevnost vynásobit 
dvěma.  
 
Z praktického hlediska byly zvoleny nejběžnější mocnosti svislých roztečí  Sv = 0,3 
m, 0,5 m a 0,7 m. Vrstva zeminy o mocnosti 0,3 m se obvykle zhutňuje najednou, 
vrstvy zeminy o mocnosti 0,5 a 0,7 m se obvykle navážejí a zhutňují po vrstvách o 
poloviční tloušťce. Grafy byly sestaveny na základě série modelových výpočtů 
uvedených svahů pomocí nezávislého software Ressa od Adama Engineering, USA. 
Tento software řeší vnitřní stabilitu konstrukce metodami mezní rovnováhy a lze jej 
použít pro libovolný typ výztuže bez ohledu na materiál, tvar, výrobce apod. 
 
Vyztužená zemní konstrukce se považuje v tomto zjednodušeném návrhu za plně 
odvodněnou (ve vyztužené zemní konstrukci se nevyvíjí přetlaky vody v pórech 
zeminy) ani se v konstrukci nevystavuje hladina podzemní vody. 
 
Obvyklý postup je takový, že pro zvolenou výšku a sklon svahu si zjistíme jakou 
zeminu máme k dispozici (smyková pevnost zhutněné sypaniny zjištěná při napětí 
odpovídajícímu rozmezí napjatosti uvnitř vyztužené zemní konstrukce). Pak 
v závislosti na mocnosti vyztužené vrstvy (rozteči mezi výztužemi) odečteme na 
svislé ose vypočtenou tahovou sílu geosyntetické výztuže v kN/m’.  Tato hodnota je 
již výsledná tahová pevnost výztuže a pro PET materiál se dále neupravuje. Při 
použití PP a PE materiálu se výsledná hodnota pevnosti násobí dvěma. 
 
Příklad použití grafu: 
 
Násyp pozemní komunikace první třídy 8 m vysoký, sklon svahu 650, životnost  větší 
než 25 let. Sypanina (hlinitý písek) o smykové pevnosti Φ’d = 350, c’ = 0. 
Z praktického hlediska je výšková rozteč mezi vrstvami výztuží zvolena 0,5 m. 
 
Uvažujeme PET geomříž jako výztuž. 
 
Použijeme graf pro výšku svahu 5 m a 10 m.  
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5 m……..výztuž 27 kN/m’ 
10 m……výztuž 55 kN/m‘ 
 
Pro 8 m výšku svahu lineární interpolací dostaneme návrhovou pevnost výztuže 41 
kN/m. Geomříž o nejbližší pevnosti je 50 kN/m‘, která bude doporučena. 
 
Návrh je nutné posoudit ještě na celkovou stabilitu.  
 
 
 

q - dopravní zatížení (13kPa)

SvH

−α sklon svahu

pevnost  výztuže

zhutněná zemina - ( )°´φ

 
 
Schéma vstupních parametrů při používání grafu. Výstupem je pevnost výztuže. 
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Grafy vyztužení pro výšku svahu 5 m 
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Grafy vyztužení pro výšku svahu 10 m 
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Grafy vyztužení pro výšku svahu 15 m 
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Obr.1 Netkaná geotextilie (detail)     Obr. 2 Tkaná geotextilie (detail) 
 

 
 

 
Obr. 3 Geomembrány 

 
 
 

                            
 
Obr. 4 Tkaná geomříž     Obr. 5 Pletená geomříž 
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     Obr.6 Spojovaná geomříž              Obr. 7 Extrudovaná geomříž 
 
 

 
 
Obr. 8 Drenážní kompozit (dvouvrstvá nebo jednovrstvá geotextilie v kombinaci 

s geosítí nebo rounem) 
 
 
 

        
 

Obr. 9 Geodrén    Obr. 10 Geopásek (PET jádro v PVC obalu) 
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Obr. 11 Schéma vyztuženého násypu se strmým svahem 
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Obr. 12 Schéma vyztužené opěrné zemní konstrukce 
 
 

 

 
 

Obr. 13 Schéma násypu na měkkém podloží s vyztuženou bází 
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      Obr. 14 Zemina s rozptýlenou PP výztuží 
 
 
 

     
 
Obr. 15 Tuhé lícové opevnění (betonové panely) 
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Obr. 16 Poddajné lícové opevnění (svařovaná ocelová síť) 
 
 

      
 

Obr. 17 Měkké lícové opevnění (obalovaná zemina na líci svahu) 
 
 

 
 

Obr. 18 Lícování betonových prefabrikátů plastovými kolíky 
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Obr. 19 Schéma filtrační funkce geotextilie 
 
 

 

 
 
 
 

 
Obr. 20 Kriterium zadržení pro geotextilní filtry dle Girouda 2006 (plná čára) a dle 

Terzaghiho (čárkovaná čára) 
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Obr. 21 Orientační diagram pro stanovení vhodné filtrační geotextilie  
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Obr. 22. Sešívání geotextilií 
 

 
 
   Obr. 23 Spojování geomříží proplétáním 
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