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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
1 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. Pro
výztužné účely lze do zemních konstrukcí použít i ocelové prvky.
Při aplikaci TP je nutné respektovat ČSN 73 3050, ČSN 73 6101, ČSN 73
6110, ČSN 73 6133, ČSN 73 3040.

2

NÁZVOSLOVÍ

2.1 Definice
Geosyntetika - obecný pojem pro geotextilie a další geosyntetické materiály
určené pro zabudování do zemních a jim podobných konstrukcí.
Geotextilie - propustná plošná technická textilie určená pro zabudování do
zemních a jim podobných konstrukcí na zajištění jejich specifických vlastností.
Geotextilie tkaná - technická textilie vyrobená tkaním na osnovu a útek.
Geotextilie netkaná - technická textilie vyrobená z nekonečných
vláken, případně řezaných vláken (střiže) pojená mechanicky
(vpichováním, proplétáním, prošíváním), teplem, chemicky.
Geotextilie pletená - technická textilie nevyužívající však klasického
pletení (pro velká protažení), ale speciální techniky, dodávající
finálnímu výrobku vysokou pevnost a nízké protažení v podélném směru.
Geomembrána - plošná nepropustná fólie z polymerů tloušťky obvykle 0,45 2,5 mm.
Geomříž - plošný výztužný prvek s tuhými spoji. Tuhost spoje se dosahuje
např. předepnutím proděravěné folie, svařováním apod.
Geosíť - produkt vyráběný ukládáním vláken, příze nebo pásků přes sebe
v předurčené vzdálenosti s následným spojením chemickým, teplotním či
mechanickým procesem. Nemá tuhé spoje.
Geobuňky - třírozměrné prvky vyráběné z polymerů nebo přírodních materiálů
ve formě pásků geotextilií, geomříží nebo geomembrán které jsou lokálně
pospojované, tvořící po roztažení prostorové buňky podobné např. medovému

-

7

-

TP 97/2001

plástu. Obvykle se používají jako protierozní ochrana svahů. 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).
Geopásky - polymerová výztuž ve formě pásku o šířce nepřesahující 200mm,
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 - 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 (HOPE, PP, PET, PA, PVA, A), oceli, případně jiných materiálů
(skleněná vlákna).
Vyztužená zemina - násypová konstrukce zahrnující diskrétní vrstvy
výztužných materiálů (geosyntetika, ocel), které jsou většinou pokládány
vodorovně, mezi po sobě následující hutněné vrstvy násypu během výstavby.
Násyp s rozptýlenou výztuží - násypová konstrukce zahrnující náhodně
orientovanou výztuž v zemině ve formě souvislých nebo krátkých rozptýlených
vláken, která jsou míšena do zeminy během výstavby násypu.
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.
Pružný lícový prvek - obvykle vytvarovaná sekce z ocelové mříže,
ocelového plechu nebo z gabionu s vysokou svislou stlačitelnosti a
ohybovou tuhostí.
Měkký lícový prvek - nejčastěji se jedná o vrstvu zeminy obalenou na líci
geotextilií nebo geomříží. Má vysokou stlačitelnost a nemá žádnou
ohybovou tuhost.
Creep - časově závislé přetvoření při konstantním zatížení. Zkouší se podle
ČSN EN ISO 13431.

2.2 Značky
PE - polyetylén
HOPE - vysokohustotní polyetylén
PP - polypropylén
PET - polyester
PA - polyamid (nylon)
PVA - polyvinylalkohol
PVC - polyvinylchlorid
A - aramid
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(Q/m2) plošná hmotnost (gramáž)- udává hmotnost geosyntetika na jednotku
plochy podle ČSN EN 965 a ČSN ISO 9864,
tg (mm) tloušťka - kolmá vzdálenost mezi horní a spodní plochou geosyntetika
měřená obvykle pro normálové napětí 2 kPa - ČSN EN 964-1, 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, ČSN P 75 2002,
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), EN ISO 12958,
V (s’1) permitivita = kgn/tg= v/dh - poměr filtrační rychlosti kolmo na rovinu
geosyntetika ku rozdílu hydraulické výšky dh
q (s'1) transmisivita = kgp / tg poměr filtrační rychlosti v rovině geosyntetika ku
rozdílu hydraulické výšky 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
(°)> 3 (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, prEN ISO 12957-1, prEN ISO 12957-2,
<J> (°) úhel vnitřního tření zeminy (smyková pevnost). Určuje se smykovou
zkouškou (krabicovou nebo triaxiální)
Fk (N) mechanická odolnost - porušující síla při protlačování plunžru maximální tlaková síla stanovená při zkoušce plunžrem podle ČSN 80 6111,
která je potřebná k rozšíření otvoru geosyntetika o průměru 10 mm na průměr
45 mm,
Fp (kN) mechanická odolnost - porušující síla při protláčecí zkoušce válcovým
razníkem CBR (ČSN 72 1016) - maximální tlaková síla stanovená při zkoušce
válcovým razníkem podle ČSN EN ISO 12236,
dk (mm) mechanická odolnost - průměr proraženého otvoru - průměr otvoru
geosyntetika, který vznikne po dopadu kužele při zkoušce odolnosti vůči
proražení metodou padajícícho kužele podle ČSN EN 918.
ffig

3

FUNKCE GEOSYNTETIK

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

4

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: RET,
PP, HDPE, PVC, PA, PVA, A.
Geosyntetika se nejčastěji vyrábějí z PET, který se vyznačuje vysokou
pevností či z polyolefínů (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-li 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 ukazuje obr. 1.1.
Pro výztužné účely je možné, kromě geosyntetik, použít i prvky z oceli.
Základní typy výztužných ocelových prvků jsou na obr. 1.2
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VLASTNOSTI GEOSYNTETIK A JEJICH
STANOVENÍ

Základní vlastnosti geotextilií a dalších geosyntetických materiálů v
zemním tělese pozemních komunikací a metodiky jejich zkoušení jsou popsány
v ČSN EN13249. V následujícím textu jsou uvedeny i další vlastnosti jejichž
prokazování tato evropská norma nepožaduje. Vlastnosti geosyntetik které není
nutno prokazovat jsou označeny (N).

5.1POPISNÉ A INDEXOVÉ VLASTNOSTI

5.1.1 Plošná hmotnost (ČSN EN 965, ČSN ISO 9864) (N)
Plošná hmotnost (g/m2) je jednou z rozlišovacích 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 i vyšší či nižší hodnoty.
Metody stanovení plošné hmotnosti uvádí shora uvedené normy.
V principu jde o vyříznutí a zvážení čtverce 100*100 mm, při hrubší struktuře
osnovy i větší, např. 300*300 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.
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 1 km vlákna 1 g.
Ověření plošné hmotnosti se používá zejména jako kontrolní zkouška
plošného geosyntetika (geotextilie, geomříž, geosíť) před jeho zabudováním do
konstrukce.
5.1.2 Tloušťka

geosyntetika

(ČSN EN 964-1, ČSN EN ISO 9863-

2) (N)
Tloušťka jednovrstvého geosyntetika se určuje podle CSN EN 964-1, u
vícevrstvého geosyntetika se postupuje podle ČSN 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 tlouštky
geosyntetika provádí při zatížení svislým napětím 2, 20 a 200kPa.
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).

-11

-

TP 97/2001

5.1.3 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.
Základní zkouška spočívá v pětiminutovém prosévání pečlivě vytříděné
frakce (písku nebo Ballotini) skrz geotextilii, viz též příloha A v ČSN P 75 2002.
Nejmenší frakce se doporučuje cca 0,06 mm, pro nižší hodnoty mohou být
výsledky zkresleny přitažlivými elektrostatickými silami mezi zrny a vlákny
geotextilie.
Pro eliminaci elektrostatických sil se upřednostňuje tzv. mokrá metoda,
kdy vytříděná frakce je skrápěna vodou.
Pro každou zvolenou frakci se stanoví % částic prošlých geosyntetikem a
% částic zachycených. Vyhodnocení zkoušky je zobrazeno na obr. 3. On udává
velikost filtrační průliny, kterou prošlo n % frakce. O10 značí, že geosyntetikem
prošlo 10% frakce o velikosti zrna O (bylo tedy zadrženo 90% frakce).
Výrobce (dodavatel) uvádí velikost charakteristické průliny, případně
maximální průměr průlinového kanálku Omax (nebo 098) a minimální průměr Omin
(nebo 02). Doporučuje se však celá křivka rozložení pórů (filtračních průlin).
Pozn. Rozsahy Ogo se pohybují pro netkané geotextilie od 0,05 mm do
0,35 mm a pro tkané od 0,15 do 0,6 mm.
5.2 Fyzikálně-mechanické

vlastnosti geosyntetika

5.2.1 Propustnost (ČSN EN ISO 11058, EN ISO 12 958)
Propustnost geotextilii 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
(viz obr. 4) je i řádové, ale stále zůstává v rozsahu platném pro propustné
zeminy (štěrky, písky). 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 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 EN ISO 12 958.
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5.2.2 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.
Podle současně platné předpisové základny se tahové zkoušky mohou
provádět jak na vzorku geosyntetika o šířce 50mm (dle ČSN 80 6130 či ČSN
EN 29073-3), tak na vzorcích o šířce pásu 200mm dle ČSN EN ISO 10319.
Chování geosyntetika v zemní konstrukci však odpovídá více namáhání
na širokém vzorku, kde zúžení vzorku při tahu ve středové oblasti není tak
významné jako u úzkého vzorku. Proto je rychlá zkouška v jednoosém tahu bez
bočního zatížení na pásu šířky 200 mm a délky 100 mm dle ČSN
EN ISO 10 319 považována za zkoušku základní a je vyžadována jak pro
průkazní tak kontrolní zkoušky dle těchto TP.
Typický zatěžovací diagram je na obr. 5. 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 až 1 200 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%.
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 spojem, který
zaručí minimálně stejnou pevnost jakou má okolní výrobek. Pevnost spoje je
nutné prokázat zkouškou dle ČSN EN ISO 10321.
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5.2.3 Vliv

času na přetvářné 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 (viz obr. 6).
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 (obr. 5)
k pevnosti při porušení Tfs ohledem na creep obvykle:
TJTf < 0,5 - 0,7
Pro polyolefiny je tento poměr menší a obvykle se pohybuje:
TJTf < 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.
5.2.4 Smykový odpor kontaktu geosyntetikum - zemina (prEN
ISO 12957-1, prEN ISO 12957-2, prEN 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.
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).
Příklady zkoušení a různého uspořádání zkoušky ukazuje obr. 7:
■ modifikovaná krabicová smyková zkouška zemin dle prEN ISO 12957-1 je
zobrazena na obr. 7.a,b,
■ zkouška na vytržení geosyntetika - (pull-out test) - dle prEN ISO 13738 je
na obr. 7,c,
■ zkouška na nakloněné rovině dle prEN ISO 12957-2 je na obr. 7.d.
Smykový odpor se vyhodnocuje z rovnice:
t = a + stgjgs
kde t (kN/m2) - smykový odpor
s (kN/m2) - normálové napětí
a (kN/m2) - adheze
jgs (°) - úhel tření mezi geotextilií a zeminou,
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Vyhodnocení zkoušky na nakloněné rovině se vztahuje pouze na sypké
zeminy. jg$ 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 100*100 mm. Pro geomříže a geosítě musí být strana
krabice alespoň pětinásobek nejmenšího rozměru oka.
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 (°) k tangentě úhlu vnitřního tření zeminy tgO (°) se pohybuje pro
písčité zeminy od 0,7 do 0,9. Pro soudržné 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 soudržné 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 a geosítí eventuálně u geokompozitů je smykový odpor
příznivější než u geotextilií. U písků a štěrků se poměr tangent úhlů tgjgs/tgO=1.
Zrna zeminy se snadněji zaklíní do pórů (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 3* větší než průměr zrna d50 zeminy.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/tg0 jsou v následující tabulce:
Zemina
štěrk, písek
hlína (písčitá, prachovitá)
jíl

geotextilie
0,7-0,9
0,7-0,8
0,5-0,7

geosítě, geomříže
0,9- 1,0
0,8-0,9
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.
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5.2.5 Mechanická odolnost geosyntetik (ČSN EN ISO 12236,
ČSN EN 918, ENV ISO 10722-1, 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 při zabudování (hutnění) na stavbě se provádí při
zhutňovací zkoušce při níž se konkrétní geosyntetikum zabuduje do
vrstvy zhutňované zeminy. Po ukončení zhutňovací zkoušky 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 a po zabudování se
vyhodnotí součinitel poškození geosyntetika. Podrobný postup je BS
8006. Laboratorní zkouška pro stanovení poškození geosyntetika při
zabudování do zrnitých zemin dle ENV ISO 10722-1 se běžně
nepoužívá neboť při ní dochází k velmi silnému poškození, které
neodpovídá skutečným podmínkám na stavbě.
• Poškození geosyntetika v důsledku oděru (abraze) se provádí podle
EN ISO 13427 tzv. zkouškou klouzavého bloku.
Náchylnost geosyntetik na poškození se zvyšuje se snižující se plošnou
hmotností (zejména u polyesterových geotextilií) a s hrubozrnností a
ostrohraností použité sypaniny. Orientační hodnoty součinitelů poškození
geosyntetik jsou v příloze 4.
5.2.6 Zkoušky trvanlivosti (ČSN EN 12224, ENV ISO 12960,
ENV 12447, ENV ISO 13438, ČSN EN 12225)
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 ENV ISO 12960. Tato zkouška se používá
zejména pro geosyntetika zabudovaná do skládek odpadů.
• Hydrolýze geosyntetika v alkalickém prostředí podle ENV 12447. Týká
se výrobků z polyesteru pokud se použijí do zemní konstrukce
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s životností 25 let a více. V prostředí kde pH je vyšší než 9, se
nechráněná polyesterová geosyntetika nepoužívají neboť dochází 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.
• Oxidaci (termální oxidaci) podle ENV 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 ENV 12226.
Metodika zabudování a odběr vzorků geosyntetik ze zemního tělesa a zkoušení
vzorků v laboratoři se řídí EN ISO 13437.

6 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ FUNKCE
GEOSYNTETIK
Geosyntetika plní jednu či více funkcí v kombinaci, které jsou dále
podrobněji specifikovány.
6.1 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 zeminového filtru
- obr. 8. Těsně na styku s geotextilií se vytvoří po odplavení malého množství
nejjemnějších částic základní zeminy klenutá síťovina z hrubších zrn. Tenkou
vrstvu zeminového 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.
Při návrhu geotextilních filtrů se většinou požaduje splnění tří podmínek:
■ filtry musí umožňovat průchod vody, aniž dojde k přílišnému zvýšení tlaku
vody v pórech před filtrem,
■ filtry musí zabraňovat pohybu částic chráněné zeminy (s výjimkou malého
množství jemných částic zeminy přilehlých k filtru v době tvorby zeminového
filtru),
■ nesmí dojít k ucpání filtru částečkami chráněné zeminy.
První podmínka vyžaduje geotextilií s vysokou propustností (tedy
s velkými póry), zatímco druhá podmínka vyžaduje geotextilií s malými otvory.
Mezi těmito dvěma protilehlými podmínkami musí pro návrh geotextilního filtru
existovat kompromis, viz. též ČSN 75 2002.

-
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Bezpečná filtrační funkce je splněna pomocí kritéria propustnosti, kritéria
zadržení a kritéria ucpání filtračních průlin.
6.1.1 Kritérium propustnosti
Kritérium propustnosti vyžaduje buď splnění přímé podmínky:
/cg> 10 • ks
kde kg (m/s) - filtrační součinitel geotextilie,
ks (m/s) - filtrační součinitel zeminy (chráněné),
nebo nepřímé podmínky vycházející z porovnání typického zrna chráněné
zeminy a typického průlinového kanálku:
^90 < ^15

kde ď15 (mm) je průměr zrna zeminy, kdy 15 % zrn hmotnostně je menších než
tento průměr, na čáře křivky zrnitosti odpovídá 15%,
O90 (mm) - velikost průlinového kanálku, kterým projde 90 % částic frakce
této velikosti.
6.1.2 Kritérium zadržení
U nás nejpoužívanější kritéria zadržení (stability rozhraní vrstev) zavedli
Schober a Teindl (1979) a Čištín (1980). Podle srovnávacích zkoušek
Kudrnáčové (1991) se doporučuje splnit následující 2 podmínky:
Qnax < ^15
Omin < ^10

kde d10 resp. d15 (mm) je průměr zrna zeminy, kdy 10%, resp. 15% zrn je
hmotnostně menších než tento průměr,
Omax - maximální velikost průlinového kanálu,
Omm - minimální velikost průlinového kanálu
6.1.3 Kritérium proti ucpání (kolmatace - clogging):
Kritéria proti ucpání jsou
A> 5%
pro tkané geotextilie
resp.
n > 30 %
pro netkané geotextilie
kde A - procentuální plocha filtračních průlin k celkové ploše tkané
geotextilie,
n - pórovitost netkané geotextilie (viz pozn. v 5.1.2.)
Pozn.1 - Vdaném případě jde o podmínku mechanického ucpání (pro
zemní filtry se neuvádí, neboť tam pórovitost je řádově 30% a větší a je
tedy splněna), nikoliv o ucpání chemické či mikrobiologické.
Pozn. 2 - Ve zvlášť důležitých případech je nutno filtrační funkci ověřit
laboratorně (např. požadavek platný pro geotextilní filtry odkališť).
6.2. Separační

funkce

Pro plnění klasické separační funkce (skládka zrnitého materiálu na
jemnozrnném podloží, násyp na měkkém podloží) je nutno zohlednit
■ délku trvání funkce,
■ možnost protlačení oky či póry geosyntetika zrnem <d30 chráněné
zeminy,
■ poškození při zabudování

-
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d30 je průměr zrna zeminy na křivce zrnitosti odpovídající 30% propadu tj.
30% zrn v zemině (hmotnostně) je menších než tento průměr.
Geosyntetika pro separační účely musí mít pevnost proti protlačení
(zkouška CBR) min. 2kN.

6.3 Ochranná

funkce

Při plnění ochranné funkce (např. ochrana izolace před porušením
posypávanou 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 <3mm
■ tloušťka při zatížení 2kPa >4mm,
Z netkaných geotextilií tyto požadavky splňují tkaniny s plošnou hmotností
vyšší než 400 g/m2, nebo georohož o minimální tloušťce 4 mm. Projektová
dokumentace může uvedené požadavky upravit.

6.4 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, geosítě 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 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 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.

-

6.5 Drenážní
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funkce

Základním úkolem drenáže je odvést z drénované zemní konstrukce vodu
v požadovaném množství po celou dobu životnosti konstrukce. Návrh optimální
kapacity drénu vychází z definování maximálního možného přítoku do
geodrénu, z jeho hydraulické vodivosti (propustnosti)
pro definovaný
hydraulický gradient.
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.
Q = A kg -i t
kde Q (m3) je průtok za čas t (řešení se provádí nejčastěji na 1 bm)
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 = 1.1 Cť3 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.
Míra bezpečnosti návrhu geodrénu (vztažená k průtočné ploše drénu) je
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 geodrénu a tím snižování filtračního součinitele,
■ nebezpečí zmenšování tloušťky geodrénu v důsledku vnějšího zatížení a
času - creepu, resp. v důsledku chemického a biologického ucpávání.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat filtrům po obvodu geodrénu. Z tohoto
hlediska se rozlišují geodrény (obr. 9):
■ sestávající z jednoho základního produktu (netkaná geotextilie, geomatrace),
kdy je nutné prověřit, že rozložení pórů produktu samo zajistí filtrační stabilitu
rozhraní,
■ sestávající z geokompozitu tvořeného z propustného jádra (geomatrace,
profilovaná geosyntetika) a vnější ochranné filtrační vrstvy (netkaná
geotextilie).
Použití geodrénů je na obr. 12.
6.6 VÝZTUŽNÁ FUNKCE

Umístění výztužného geosyntetika do zemního tělesa napomáhá:
■ zvýšení jeho stability - únosnosti a to tím, že buď potenciální smyková plocha
musí procházet výztuhou, nebo je smyková plocha nucena procházet mimo
oblast vyztužení, což je kinematicky náročnější a přirozeně se tak zvyšuje
stupeň stability,
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■ snížení jak absolutních, tak i nerovnoměrných deformací v důsledku pevnosti
výztuhy a zapojení větší části zemního tělesa do spolupůsobení na přenosu
zatížení.

Při výztužné funkci je nutno posoudit:
- stabilitu vnitřní,
- stabilitu vnější.
Při posuzování vnitřní stability potenciální smyková plocha prochází
oblastí vyztužení a posuzuje se nebezpečí přetržení výztuh či nebezpečí
vytržení výztuh z oblasti za smykovou plochou (tzv. kotevní délka).
Při posuzování vnější stability potenciální smyková plocha prochází mimo
oblast vyztužení resp. se posuzuje stabilita vyztužené oblasti jako celku (případ
opěrných stěn).
Pro řešení stability svahu lze užít
známých proužkových metod
z mechaniky zemin:
■ metodu konvenční (Pettersonovu, švédskou) vycházející pouze z
momentové rovnováhy, která je přípustná pro nenáročné konstrukce nebo
pro fázi předběžného návrhu u náročných konstrukcí,
■ metody vycházející z momentové výminky a rovnováhy sil ve vodorovném i
svislém směru, resp. umožňující řešení stability po obecné smykové ploše
(např. metoda Janbu).
Způsob úpravy momentové výminky rovnováhy se zavedením síly od
geosyntetické výztuže je v příloze 3, funkce výztuhy je na obr. 11.
Někteří výrobci geosyntetických výztužných materiálů mají vlastní
software pro navrhování vyztužených zemních konstrukcí. Tyto programy jsou
však zpracovány výhradně pro použití materiálů dodávaných příslušným
výrobcem.
Obecné řešení zemní konstrukce vyztužené geosyntetiky (návrh
vyztužení, deformace vyztužené konstrukce, celkové a konsolidační sedání) je
možné pomocí MKP (např. PLAXIS) nebo speciálními programy pro
vyztužované zemní konstrukce.
Vyztužené zemní konstrukce v pozemních komunikacích zahrnují
zejména:
• Opěrné konstrukce s lícovými prvky, které zadržují zeminu mezi
vyztuženými vrstvami zeminy (zdi, mostní opěry, násypy se strmými svahy,
deponie stavebních materiálů)
• Vyztužené svahy s protierozní ochranou bez lícových prvků
• Násypy s vyztuženým podložím (málo únosné zeminy, přítomnost dutin,
roznášení tlaku mezi pilotami)
• Vyztužování podloží vozovek
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Vyztužením zemního tělesa se dosáhne:
- zvýšení jeho stability (únosnosti) v důsledku působení tahových sil ve
výztuži a změny polohy kritické smykové plochy
- snížení nerovnoměrných deformací
- možnosti použití málo 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
Vyztužené zemní konstrukce se řadí dle ČSN P ENV 1997-1 "Navrhování
geotechnických konstrukcí. Část 1. Obecná pravidla” 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.

6.6.1 Geotechnický

návrh vyztužené zemní konstrukce

6.6.1.1 Všeobecně
Návrh vyztužené zemní konstrukce vychází z ČSN P ENV 1991-1 (Eurokód 1,
část 1) "Zatížení konstrukcí", z ČSN P ENV 1997-1 (Eurokód 7, část 1)
"Navrhování geotechnických konstrukcí", ČSN 73 6133, SIN 73 3041 (1999) a
dalších předpisů uvedených v části 9 těchto TP.
V dokumentaci bude 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 seismický aktivních oblastech je
nutné uvažovat i se seismickým zatížením.
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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,
mrazový zdvih a deformaci vlastního tělesa. Všude, kde je to možné, se
doporučuje sedání, deformace a pohyby konstrukce měřit systémem
kontrolního sledování jak při stavbě, tak po dokončení výstavby. Měření slouží
nejen pro srovnání předpovědi deformací se skutečností ale i jako varovný
systém při neobvyklém vývoji měřených hodnot.
6.6.1.2 Zásady návrhu
Při navrhování vyztužených zemních konstrukcí, podobně jako u konstrukcí
nevyztužených je nutné stanovit:
-

Aktivní síly, které závisí na geometrii konstrukce, smykovém odporu zeminy,
pórovém tlaku a vnějším zatížení. Pro jejich určení se používají běžné
postupy mechaniky zemin (metody mezní rovnováhy, napěťo-deformační
analýzy, výpočty zemních tlaků).

-

Pasivní (výztužné) síly závisející zejména na materiálových vlastnostech
použitého geosyntetika a jeho interakci se zeminou. U geosyntetické
výztuže je přitom nutné posoudit dvě základní kriteria:
• Celkové dovolené protažení geosyntetické výztuže na konci
návrhové životnosti. To musí být nižší než jsou přípustné meze
deformace pro použitelnost konstrukce.
• Časově závislé protažení geosyntetické výztuže, tzv. creep mezi
dokončením stavby a ukončením její životnosti. Tento faktor je
zvláště důležitý v místech kde vyztužená zemní konstrukce působí
na jiné stavební prvky, např. u mostní opěry. Pokud jsou creepové
vlastnosti známy použijí se v návrhu vyztužení konstrukce. Jinak
se postupuje podle přílohy 4.
Výztužné síly se vypočítají z rozdělení maximálních horizontálních napětí
v zemině v každé hloubkové úrovni. Volba praktické výškové rozteče
vyztužení (většinou v konstantních vzdálenostech) musí zajistit aby
mobilizovatelné síly od vyztužení převyšovaly aktivní síly.

-

Požadovanou délku geosyntetické výztuže. Ta je důležitá zejména u
opěrných zdí a strmých násypových svahů. Pro standardní opěrnou zeď s
vodorovným povrchem zásypu za zdí se poměr délky výztuže a výšky stěny
pohybuje (v závislosti na kvalitě vyztužované zeminy) v mezích 0,6 < L/H <
1,0. U násypů na měkkém podloží, u roznášecí geosyntetické vrstvy na
podloží zpevněném pilotami a u vyztužování podloží násypů nad dutinami
není délka geosyntetické výztuže rozhodující, neboť se většinou pokládá po
celé šířce podloží násypu.
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6.6.1.3 Opěrné zdi, mostní opěry a strmé svahy
Návrh pevnosti geosyntetické výztuže vychází z teorie rozdělení zemních tlaků
ve vyztuženém bloku zeminy. Přitom je nutné vzít v úvahu sklon povrchu stěny
(svahu), smykovou pevnost zeminy a max. velikost pórového tlaku vody, který
se v zemním tělese může po dobu jeho životnosti vyskytnout.
Návrh vyztužené zemní zdi se posuzuje stejně jako návrh klasické tížné opěrné
zdi. Předpokládá se, že stěna z vyztužené zeminy se chová jako tuhý blok na
který působí tlaky nevyztuženého zásypu. Při posouzení vnější stability se
prokazuje:
- bezpečnost proti posunutí (v zemině i po geosyntetickém materiálu)
- bezpečnost proti překlopení
- celková stabilita
- rozdělení normálového napětí v úrovni základové spáry (v žádné části se
nesmí vyskytovat tahová napětí)
- maximální napětí v základové spáře (nesmí překročit přípustné napětí
odpovídající poměrům v podloží a rozměrům základové spáry)
U opěrných zdí je nutné posoudit i vnitřní stabilitu. Ověřuje se přitom
bezpečnost vyztužené zemní konstrukce proti přetržení geosyntetické výztuže
a proti jejímu vytržení ze zeminy (překonání smykové pevnosti kontaktu zeminy
a geosyntetika) za kritickou smykovou plochou.
Protažení geosyntetické výztuže u opěrných zdí a mostních opěr závisí na
tuhosti lícového opevnění a provozních požadavcích. Obvykle nepřesahuje 1%
za dobu od dokončení výstavby do konce životnosti konstrukce. Pro vyztužené
strmé svahy se připouští protažení po dobu životnosti stavby, podle typu
povrchového opevnění nebo protierozní ochrany, do 3% délky výztužného
prvku.
6.6.1.4 Násypy na málo únosném podloží
U násypů na měkkém podloží se posoudí:
- stabilita násypu po kruhových smykových plochách, případně po složených
plochách, které procházejí tělesem násypu a protínají geosyntetickou
výztuž. Potřebná tahová síla v geosyntetické výztuži pro zabezpečení
stability násypu se stanoví z momentové podmínky rovnováhy aktivních a
pasivních sil (viz obr. 14).
- celková stabilita násypu mimo oblast vyztužení
- usmyknutí násypového klínu po geosyntetické výztuži
- bezpečnost proti přetržení nebo vytržení geosyntetické výztuže ze zeminy
(vnitřní stabilita).
Vzhledem k tomu, že tahové síly v podloží násypů na měkkém podloží jsou
velmi vysoké je z praktického hlediska, pro zvýšení kontaktní plochy

-
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geosyntetikum-zemina, výhodnější volit pro vyztužení geosyntetika o nižší
pevnosti ukládané ve dvou i více vrstvách než jednu vrstvu geosyntetického
materiálu o vysoké tahové pevnosti (viz obr. 15). U nízkých násypů je princip
roznášení napětí a deformace v zemině pod vyztužením na obr. 10 a 13.
Nejvyšší dovolené protažení geosyntetické výztuže pro krátkodobé působení
(do ukončení konsolidace podloží) nesmí překročit 5% délky. Pokud je
uvažováno s dlouhodobým působením geosyntetického materiálu v podloží
(déle než 50 let) určí se délka dovoleného protažení z meze přípustných
deformací.
U vyztužování podloží násypů pro zajištění bezpečnosti proti propadu do
existujících nebo náhodně vzniklých dutin se pevnost geosyntetické výztuže
navrhuje na max. pravděpodobnou velikost dutiny vzniklé bezprostředně pod
geosyntetickým prvkem a nejvyšší přijatelnou deformaci vozovky na povrchu
násypu. Postup návrhu je uveden v BS 8006.
6.6.2 Stavba

vyztužených zemních konstrukcí

6.6.2.1 Příprava staveniště - úprava základové spáry
Základová spára vyztužené zemní konstrukce je tvořena plošnými rozměry
první (nejnižší) vrstvy výztužného materiálu. Základová spára musí být
vyčištěná od vegetace (humusu), 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 článkem 6.6.1.2 těchto TP.

6.6.2.2 Vyztužené opěrné konstrukce a strmé násypové svahy
Ze základové spáry bude odstraněna vegetace, popř. vrstva humusu,
nevhodná zemina a materiál (úlomky) který by mohl poškodit výztuže.
Základová spára bude očištěna od napadané zeminy, urovnána a přehutněna
několika pojezdy válce bez vibrace. Čočky měkké zeminy budou odstraněny a
nahrazeny vhodnou případně málo vhodnou zeminou.
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). Při použití systému oružného nebo měkkého lícového
opevnění, není vyrovnávací vrstva nutná.

-
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6.6.2.3 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. Při výpočtu
sedání se však musí uvážit dlouhodobý účinek vyhnívání této organické vrstvy.
Před položením výztuží se vyrovnají ostré změny v povrchu terénu vhodnou
zeminou. Vyrovnávací vrstva nesmí zabraňovat rozptylování pórového tlaku z
podloží při konsolidaci násypu.
Jestliže se v podloží vyskytují zeminy které umožní pohyb stavebních strojů i po
odstranění vrstvy humusu a kořenového systému, budou veškeré organické
vrstvy odstraněny a odhumusovaný povrch upraven v souladu s TKP 4.

6.6.2.4 Odvodnění
Zemní stěny a mostní opěry z vyztužené zeminy budou postaveny z propustné
zeminy 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 30cm a napojit ho na
vnější odvodňovací systém. Rovněž je vhodné vytvořit plošný drén na kontaktu
vyztužené zeminy a lícového opevnění. 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 drenážního
filtru splňovat požadavky na malé sypané hráze (ČSN 75 2410 Malé vodní
nádrže).
6.6.2.5 Zásady výstavby
Před zahájením výstavby předloží zhotovitel objednateli výsledky průkazních
zkoušek zeminy navržené k vyztužení, zásypové zeminy, 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. Dosažení předepsaných
parametrů zhutnění musí zhotovitel prokázat zhutňovací zkouškou provedenou
v souladu s ČSN 72 1006.
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
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zajistit aby nedošlo k poškození výztuží a lícových prvků, případně k jejich
posunutí.
Žádné stroje nesmí pojíždět přímo po výztuži.
Všechna vozidla a strojní zařízení o hmotnosti vyšší než 1500kg se mohou
pohybovat ve vzdálenosti větší než 1m od líce zdi nebo povrchu strmého
svahu.
Ve vzdálenosti do 1m od líce stěny nebo strmého svahu se ke zhutňování smí
používat jedno z následujících zařízení:
• dusací deska (žába)
• vibrační deska o hmotnosti nepřesahující 1000kg
• vibrační válec o hmotnosti max. 1500kg
Zhutněný povrch zeminy bude urovnán do sklonu (2-4%) směrem od líce
konstrukce a povrchová voda musí být odvedena do odvodňovacího systému

6.7

APLIKACE GEOSYNTETIK

Geosyntetické materiály se v pozemních komunikacích nepoužívají pouze pro
zemní tělesa násypů a jejich podloží, ale také pro vyztužení podloží vozovek,
při konstrukcích objektů jako opěrné zdi, opěry mostů, protihlukové stěny okolo
komunikací apod.
6.7.1 Podloží násypu
Při zakládání násypu na málo únosném podloží, jak vyplyne z výsledku
geotechnického průzkumu dle TP 76, je nutno zohlednit rychlost konsolidace
podloží. Rychlost rozptylování přírůstku pórových tlaků vlivem přitížení
násypem lze ovlivnit:
■ přizpůsobením rychlosti výstavby násypu,
■ provedením konsolidačních drénů (geodrénů) v podloží.
Urychlením konsolidace dojde k rozptýlení pórových tlaků, zvýší se stupeň
krátkodobé stability (těsně po dokončení výstavby násypu) a snižuje se podíl
sedání, který proběhne po realizaci násypu.
K výpočtu množství a rozmístění geodrénů je třeba znát:
■ filtrační součinitel podloží ve svislém i radiálním směru,
■ součinitel konsolidace podloží,
■ náhradní průměr pro použitý geodrén.
6.7.2 Kontakt násypu a podloží
Umístění geosyntetika na kontaktu násypu s málo únosným podložím
přispívá
■ k zajištění separační funkce,
■ k odvedení vody mimo zemní těleso,
■ k vyztužení celku.
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Geosyntetika se rovněž úspěšně používají pro zabránění deformacím
(poklesům) zemního tělesa pokud se pod násypem vyskytují nevyplněné
prostory (krasové dutiny, vyrúbané důlní prostory apod.).
Při návrhu se rozlišují:
■ nízké násypy pro provizorní i trvalé komunikace,
■ vysoké násypy.
Přechodem mezi těmito základními typy je výška násypu cca 3 m, neboť
pro vyšší násypy již účinek provozu na kontaktu nemá takový vliv. (Dle
ČSN 73 3050 jsou vysoké násypy od 6 m).
Princip funkce geosyntetika na kontaktu pro nízké násypy zobrazuje obr.
10 a obr.13:
■ geosyntetika působí jako separátor a zamezují promíchání hrubozrnného
materiálu s měkkým jemnozrnným podložím,
■ v důsledku schopnosti přenášet horizontální zatížení geosyntetika redukují
přenos zatížení do podloží a tak umožňují redukovat tloušťku hrubozrnné
zeminy potřebné bez použití geosyntetik. Pro zapojení do funkce však
geosyntetika vyžadují kotvení po obou stranách tělesa komunikace a to buď
rozšířením komunikace do nepojízdných boků o 1,0 - 1,5 m nebo přebalení
výztuhy do násypu po stranách, obr. 13.b.
Nízké násypy pro provizorní nezpevněné komunikace se navrhují
empiricky. Vychází se přitom z max. hloubky vyjeté koleje přijatelné pro provoz
nezpevněné komunikace. Přitom musí být zajištěno odvodnění zemní pláně.
Současně se požaduje splnění separační funkce. Minimální tahová pevnost
geosyntetika je požadována 30 kN/m.
Nízké násypy komunikací trvalých a komunikací provizorních zpevněných
se posuzují výpočtem. Zde je nutno vyšetřit:
■ stabilitu vnější - smyková plocha prochází nad výztuhou - obr. 14.a,
■ stabilitu vnitřní - smyková plocha prochází výztuhou - obr. 14.b.
Při řešení stability nízkých násypů se zahrnuje do výpočtu i přitížení od
provozu. Výpočet deformace využívá klasických postupů mechaniky zemin (bez
uvažování výztuhy), například dle ČSN 73 1001, či dle ČSN 73 6133, nebo u
náročných konstrukcí se volí metoda konečných prvků.
Vysoké násypy všech typů komunikací vyžadují jak stabilitní řešení, tak
řešení výpočtu deformace, včetně časového průběhu. Při řešení vnitřní stability
je nutno respektovat poznatky o rozptylování pórových tlaků v podloží. Jelikož
při posuzování únosnosti podloží násypů je rozhodující krátkodobá stabilita,
není nutné rozlišovat vysoké násypy trvalých a provizorních komunikací.
Význam výztuhy je proto hlavně v počátečním stádiu, kdy má podloží,
v důsledku zvýšených pórových tlaků, sníženou únosnost. Při výpočtu sedání je
možno vliv přitížení povrchu vysokého násypu od dopravního provozu
zanedbat.
Varianty uspořádání vyztužení kontaktu násypu s podložím uvádí obr. 15
nebo VL-2. Účinek výztuhy je kombinován se štěrkovou vrstvou. V posledním
případě po vzájemném zabalení je vytvořen výztužný roznášecí polštář.
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6.7.3 Násyp

K vyztužení násypu dochází zejména v případech, kde se mají v co
největší míře využít místní materiály, u nichž běžné použití je pro provedení
násypu požadovaných parametrů problematické (z pohledu výšky a sklonu
svahu) a dále v případech, kde z důvodu záboru půdy je nutno sklon navrhnout
strmější, než by přicházelo v úvahu pro danou zeminu bez vyztužení. Varianty
vyztužení jsou znázorněny na obr. 16, případně VL-2.
V obr. 16.c. je znázorněna kombinace výztužné funkce s protierozní, kdy
přetažení a zabalení geotextilie přes povrch svahu umožňuje jak snadnější
zhutňování vrstvy u kraje, tak umožňuje snadnější uchycení vegetace pro
snížení povrchové eroze.
Posouzení návrhu vyztuženého svahu obsahuje:
■ posouzení stability - vnější i vnitřní (volba metody dána náročností
konstrukce), (čl. 6.6 a Příloha 3),
■ výpočet sedání, (čl. 6.6),
■ posouzení nebezpečí povrchové eroze, (čl. 6.7.6).
6.7.4 Rozšiřování

zemního tělesa

Při návrhu rozšiřování zemního tělesa komunikace se zohledňuje
zejména:
■ cena pozemků pro dodatečný zábor,
■ přístupnost pro stavební mechanismy (nutnost budování přístupových cest),
■ stav rozšiřovaného zemního tělesa (vlastnosti zemin, odvodnění),
■ celková stabilita rozšířeného tělesa včetně širšího území,
■ nutnost dopravních omezení při stavbě

■
■
■
■
■

Návrh rozšířeného násypu musí obsahovat:
posouzení stability tělesa podél kontaktu starého násypu s novým,
posouzení celkové stability původního tělesa s rozšiřujícím přísypem,
posouzení stability nového (většinou strmějšího svahu) včetně nebezpečí
povrchové eroze,
posouzení dodatečné deformace povrchu nové části po skončení násypu,
zajištění odvodnění nové části.

Varianty řešení rozšíření stávajících násypů spočívají:
■ ve vybudování rozšiřujícího přísypu. Při vnějším sklonu do 45° (1:1) bez
lícového opevnění pouze s protierozní ochranou svahu např. protierozními
rohožemi, geosítěmi (geomřížemi) s jejich ukotvením. Při sklonu přísypu
>45° musí být líc opevněn (obvykle pružným nebo měkkým lícovým
opevněním - viz též obr. 17),
■ ve snížení hladiny podzemní vody plošnými drény nebo žebry, kdy filtrační
funkci propustného drénu převezmou výztužné geotextilie,
■ zřízení opěrných zdí.
6.7.5 Odvodnění

zemního tělesa

Varianty uspořádání příkopových drénů (štěrkových žeber) a jejich
ochrana filtrační geotextilií jsou znázorněny na obr. 18. Odvodnění podloží
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násypu svislými geosyntetickými drény (geodrény) je popsáno v kapitole 6.7.1.
Horizontální drenáž kontaktu podloží s násypem je definována v kap. 6.7.2.
Návrh odvodnění musí obsahovat:
■ výpočet kapacity drénů,
■ posouzení filtrační stability,
■ napojení drénů.
Pozn. Speciální problém tvoří inundační území, kde část násypu může být
zaplavena vodou. Posouzení musí zohlednit dva základní případy:
■ zemní těleso pozemní komunikace má vodu zadržet - ohraničit,
■ zemní těleso pozemní komunikace má naopak vodu propustit - aby se
zvětšila průtočná plocha údolí.
6.7.6Protierozní

ochrana

Základ návrhu protierozní ochrany spočívá v zamezení koncentrovaného,
nekontrolovaného stoku povrchové vody s následným odnosem zeminy ze
svahu. Zásady protierozní ochrany svahů jsou obsaženy v TP 53.
Úloha geosyntetika je zejména v dočasné ochraně svahu do doby
zakořenění vegetace.
Návrh je kompromisem mezi filtračními kritérii a požadavkem zajištění
prorůstání kořenů póry (oky) geosyntetických materiálů.
Navržená opatření musí zajistit:
■ dobré uchycení geosyntetika v horní části svahu,
■ zamezení smyvu částic vodou pod povrchem ochranného geosyntetika.

Používají se:
■ lehké síťoviny, kterými dobře prorůstá travní semeno či jiné zpevňující
rostliny,
■ georohože,
■ travní rohože, vyráběné často jako geokompozit, kde osnovu tvoří síťovina či
tkaná geotextilie ze syntetických hmot a výplň netkaná geotextilie (nebo jen
rouno) z přírodních materiálů, do níž je navíc připojeno travní semeno a růst
podporující látky. Geokompozit udržuje vláhu pod svým povrchem a
rozpadem přírodních materiálů podporuje výživu pro vznikající zelený
koberec,
■ hotové prefabrikáty - travní rohož předem vypěstovaná, kde zpevňující
kostru plní nejčastěji geosíť,
■ geobuňky,
■ rozptýlené vlákno (nekonečné, případně střiž).
Příklady protierozní ochrany uvádí obr. 19.
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6.7.7 Opěrné

-

zdi, ochranné valy, mostní opěry

Geosyntetika umožňují výstavbu velice strmých až svislých svahů, které
jsou navíc schopny přenášet významné zatížení na povrchu. V principu existují
následující varianty:
■ základ líce zdi tvoří souvislý svislý betonový prefabrikát na celou výšku
zemní konstrukce, který je fixován ve své poloze při zásypu, přičemž do
zásypu jsou ukládány výztuhy spojené se svislým lícovým prvkem - obr. 2.1.
Jedná se o tzv. tuhé lícové opevnění.
■ líc zdi tvoří menší betonové prefabrikáty, např. tvaru šestiúhelníku, brikety a
pod., které se dají vzájemně poskládat tak, že vodorovné spáry jsou
v různých úrovních a opět jsou kotveny výztuhami do zpětného zásypu - obr.
2.2. Do ložných spár se obvykle vkládají pružné podložky, které mají umožnit
malé přetvoření konstrukce v důsledku sedání bez poškození panelů.
■ líc je tvořen pomocí betonových bloků poskládaných na sebe navzájem
svisle či s mírným sklonem - obr. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
■ líc je tvořen deformovatelnými (pružnými) lícovými prvky jako jsou např.
gabiony, ocelové sítě, semieliptické ocelové profily a pod - obr. 2.7, 2.8, 2.9.
■ líc je tvořen geosyntetikem (geotextilií, geosítí, geomříží) které obaluje
vyztužovanou vrstvu na líci a je ukotveno do zhutňovaného zásypu - obr.
2.10. Jedná se o tzv. měkké lícové opevnění. Geosyntetika musí být
stabilizována proti UV záření.
Výztuhy mohou mít jak plošný charakter, tak i tvar výztužných pásků resp. tyčí.
Při návrhu se posuzují 2 základní hlediska:
i) vnitřní stabilita
a) tahová pevnost výztuh,
b) adhezní odpor kontaktu zemina a výztuha.
ii) vnější stabilita
a) posunutí vyztužené oblasti,
b) překročení únosnosti podloží,
c) usmyknutí po smykové ploše procházející za
vyztuženou oblastí,
d) překlopení vyztužené oblasti.
6.7.8 Vyztužování

a opravy vozovek

Pro vyztužení konstrukce vozovky platí TP 147 "Užití asfaltových
membrán a výztužných prvků v konstrukci vozovky".
Oprava trhlin ve vozovkách se provádí podle TP 115 "Opravy trhlin na
vozovkách s asfaltovým krytem".

7

ZABUDOVÁNÍ GEOSYNTETIK

DO ZEMNÍHO

TĚLESA
Pro všechny činnosti obsažené v kap. 7 se vyžaduje zpracování
technologického předpisu včetně bezpečnosti práce, projednaného s výrobcem
konkrétního geosyntetika a odsouhlaseného objednatelem.
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7.1 PŘEJÍMKA GEOSYNTETIKA
Veškerý materiál určený pro vyztuženou zemní konstrukci musí být dodán
na stavbu s prohlášením o shodě doloženým průkazními zkouškami (viz čl.
8.3.1). Kontrolu materiálu dodaného na stavbu provádí objednatel/správce
stavby nebojím pověřená osoba.
Každá dodávka geosyntetického materiálu na staveniště musí obsahovat
informace v souladu s ČSN EN 30 320:
■ jméno výrobce
■ výrobní název
■ druh výrobku
■ zatřídění výrobku s využitím termínů uvedených v prEN 30 318
■ 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
vodovzdorným způsobem. Výrobky, které nelze jednoznačně identifikovat a
které nejsou označeny, se nesmějí zabudovat.

7.2 Kontrola

na stavbě

Kromě kontroly dodávky dle čl. 7.1. se na stavbě provádí ověření
dodaného materiálu:
■ porovnáním dodaného materiálu se vzorkem již dříve dodaným (např.
ukázkovým),
■ inspekcí vnějšího mechanického porušení - deformace role, porušení obalu,
■ kontrolními zkouškami v závislosti na účelu použití tj. plošné hmotnosti,
tloušťky, pevnosti v tahu a protažení, pevnosti na protlačení-CBR, odolnosti
na proražení a propustnosti v příslušném směru v počtu dle kap. 8.4. Tyto
zkoušky musí provádět nezávislá zkušebna.
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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 TKP 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 musí být v mezích od wopt-2% do
Wopt+3%. Toto kriterium nemusí být splněno pokud se používá zemina která má
méně než 5% zrn menších než 0,08mm.
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.
Geosyntetická výztuž musí být skladována tak aby nemohlo dojít ke
zhoršení jejích mechanických vlastností před vlastním použitím. Hlavní
pozornost je proto zaměřena na možnost mechanického porušení (při skládání,
ukládání), na ochranu před slunečním zářením (při krátkodobém skladování do
1 týdne obvykle postačí obal, a/ kterém se geosyntetikum nachází) a též před
deštěm a sněhem a to zejména pro netkané geotextilie.
Způsoby manipulace jsou ovlivněny hmotností a rozměrem role
geosyntetika. Hmotnost je nejčastěji od 25 kg pro úzké role geomříží až po
1 000 kg pro dlouhé role silných geotextilií. Běžně však lze uvažovat
s hmotností 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
ukládají a odstranit veškeré ostré předměty. Po fixování počátku role (kolíky,
hřeby, přitížením zeminou) je možné jak strojní tak ruční odvíjení. Nikdy však
položená 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 vhodné určité mírné předepnutí
pokládaného geosyntetika s následnou fixací před překrytím zeminoy.
Rozhodně je nutné se vyvarovat různým záhybům a boulím. Bezprostředně pö
položení geosyntetického materiálu musí dojít k jeho zakrytí zeminou. Při
delším ponechání nepřikrytého geosyntetika na místě je nebezpečí jeho
znečištění, poškození, případně krádeže.
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7.4.1BOČNÍ NAPOJOVÁNÍ SOUSEDNÍCH PÁSŮ

Boční nastavování jednotlivých pásů geosyntetik, zejména geotextilií, se
obvykle provádí přesahem. Přesah je minimálně 300 mm (při vyztužování
kontaktu násypu na měkkém podloží se doporučuje min. 500mm) 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, obr. 20.
Způsob bočního napojení pásů geosyntetik při vyztužování opěrných stěn
s tuhým, případně pružným, 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 mohou přesahem nastavovat pásy geosyntetik
pouze ve směru kolmém na hlavní tahová napětí. Ve směru působení hlavního
tahového napětí se nastavování geosyntetik neprovádí. Pokud se nevyhnutelně
musí některý pás nastavit musí 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 obrázku 21 a i b.
• svorkováním - které se používá pro zajištění polohy (přesahu) navazujících
pásů geotextilií. Ocelové svorky mohou urychlovat degradaci geotextilie v místě
spojení.
• lepením - což je způsob spojování geotextilií ve směru působení hlavního
tahového napětí. Druh lepidla musí být konzultován s výrobcem geotextilie,
mechanická pevnost a stálost spoje musí být prokázány zkouškami
• svařováním - které, podobně jako lepení, musí zajistit dokonalost spojení,
mechanickou pevnost a dlouhodobou stálost spoje bez oslabení vlastního
materiálu. Vhodnost svařování musí potvrdit výrobce geotextilie a zhotovitel
musí předložit průkazní zkoušky pevnosti spoje
• přesahem na kotevní délku zajištěnou některým z výše uvedených způsobů
(sešití, svorkování, lepení, svařování)
• proplétáním - které se používá pro napojování pásů geomříží. Pro tento účel
se používá tyčový prvek ze stejného materiálu jako geomříž a jeho tuhost musí
umožnit rovnoměrný přenos zatížení bez zvýšených deformací. Spojování s
geomříží je na obrázku 21b.
Schéma vyztužování násypového svahu je na obrázku 22. 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.
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7.5 ŘEZÁNÍ
Pro složitost 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) se volí podle typu geosyntetika a směru řezu - kolmo na pás nebo v jeho
směru. Postup musí být v souladu s bezpečnostními předpisy.

7.6 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 kap. 7.4. Pokud
se provede oprava pouze přesahem (aspoň 300 mm na každou stranu od
okraje poškození), musí být při překrývání zeminou zajištěno aby nedošlo k
posunutí záplaty.

8

ZKOUŠENÍ KVALITY

8.1 VŠEOBECNĚ
Kvalita stavebního díla je vyjádřena souhrnem všech jeho vlastností, které
jsou měřítkem pro stanovení jeho funkce, užitné hodnoty a jeho životnosti.
Všechny práce musí být prováděny podle schválené dokumentace pro
zadání stavby, realizační dokumentace, ČSN, TKP, těchto TP, souvisejících
předpisů a odsouhlasených technologických předpisů.
Geosyntetické materiály se před zabudováním, v průběhu prací a po jejich
zabudování podrobují zkouškám.
Zkoušky se dělí na:
■ průkazní, kterými se prokazují dokumentací požadované vlastnosti
geosyntetik,
■ kontrolní, které slouží k průběžnému ověřování výsledků průkazních
zkoušek a pro prověření kvality hotových úseků zemních těles se
zabudovanými geosyntetickými materiály (někde označené jako
zkoušky přejímací).

-

8.2 Odborná
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způsobilost zkušebních laboratoří

Zkoušky musí být provedeny v laboratoři s příslušnou způsobilostí v
souladu s MP k SJ-PK čj. 20840/01-120, část II/3 (Věstník dopravy č. 9/01 z
2.5.2001).
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
a na zkoušky interakce systému geosyntetikum - zemina.
8.3.1

GEOSYNTETICKÝ VÝROBEK

Kvalita geosyntetického výrobku pro stavby pozemních komunikací
musí být prokázána certifikátem vydaným autorizovanou osobou která má na
příslušný výrobek pověření (viz nařízení vlády č. 178/1997 Sb. ve znění nařízení
vlády č. 81/99 Sb., §6) a to na základě výsledků průkazních zkoušek
provedených v nezávislé laboratoři a jejich posouzení dle těchto TP. Podle
účelu použití v zemní konstrukci musí výrobce geosyntetického výrobku dodat
objednateli tyto údaje (viz přílohu 2):
■ popis materiálu včetně množství jednotlivých složek a přísad,
■ plošnou hmotnost a tloušťku dle ČSN EN 965 a ČSN EN 964-1,
■ pevnost v tahu a tažnost, případně křivky napětí - přetvoření z tahové
zkoušky dle ČSN EN ISO 10319
■ pevnost švů a spojů dle ČSN EN ISO 10321
■ dlouhodobé přetvářné vlastnosti (creep) dle ČSN EN ISO 13431,
■ odolnost vůči protlačování dle ČSN EN ISO 12236 a proražení dle ČSN EN
918
■ průměr charakteristické průliny dle ČSN EN ISO 12956,
■ součinitel propustnosti dle ČSN EN ISO 11058,
■ odolnost proti působení UV záření dle ČSN EN 12224, mikrobiální
degradaci dle ČSN EN 12225, odolnost proti hydrolýze dle ENV 12447 a
odolnost proti termální oxidaci dle ENV ISO 13438.
8.3.2INTERAKCE GEOSYNTETIKA - ZEMINA

Zkoušení interakce geosyntetikum-zemina se provádí pro konkrétní
stavbu a konkrétně používaný materiál. Zkoušky interakce nejsou součástí
certifikátu.
8.3.2.1 Výztužná funkce
Vzájemné spolupůsobení zeminy a geosyntetického výrobku se zjišťuje
krabicovou smykovou zkouškou na vzorcích min. 100 * 1 (30 nnm dle
ČSN 72 1030 u geotextilií, na vzorcích 300 x 300 mm podle EN ISO 12957 pro
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geosítě a geomříže. Pro každý druh použitého geosyntetika 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 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.
8.3.2.2 Ostatní funkce
Pro jiné druhy použití geosyntetických materiálů se interakce se zeminou
nebo konstrukcí posuzuje vizuálně. Ve složitějších případech se provádějí
speciální zkoušky (např. propustnosti).
8.4 Kontrolní

zkoušky

Při zabudování geosyntetických materiálů do zemního tělesa se průběžně
kontroluje jejich kvalita minimálně zkouškami dle následující tabulky. Odběry
vzorků geosyntetických materiálů se řídí podle ČSN EN 963.

Zkouška

Metodika

ČSN EN 965

Plošná
hmotnost
Tloušťka
Pevnost
v tahu
tažnost

a

Počet zkoušek geosyntetického materiálu
výztužné účely
drenážní a
separační účely
filtrační účely
1x na 2500 m2

1x na 5000 m2

1x na 5000 m2

ČSN EN 964-1

1 x na 5 000 m2 1x na 5000 m2

1x na 5000 m2

EN ISO 10319

1 x podélně na 1 x podélně na
10 000 m2*
10 000 m2*
1 x příčně na
1 x příčně na
10 000 m2 *
10 000 m2 *
1 x na 5 000 m2

1 x podélně na
10 000 m2*
1 x příčně na
10 000 m2 *
1 x na 5 000 m2

Pevnost na EN ISO 12236
protlačení
(CBR)
1 x na 5 000 m2 1 x na 5 000 m2
Odolnost na
EN 918
proražení
1 x na 5 000 m2
Propustnost EN ISO 11058,
EN ISO 12958
v
příslušném
směru
*1 zkouška zahrnuje 5 zkušebních vzorků

-
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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 vyztužených zemních konstrukcí, zejména strmých svahů a opěrných
stěn se ověřuje kvalita zásypové zeminy smykovou zkouškou pro každý
charakteristický násypový materiál (viz TKP 4, TKP 30). Zhotovitel prokáže
smykovou pevnost sypaniny nejméně 1 smykovou zkouškou pro každý použitý
materiál.

9

SOUVISEJÍCÍ NORMY, PŘEDPISY A
LITERATURA

9.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY
9.1 .1 CESKE NORMY
ČSN 64 0149 (1978)
Stanovení vznětlivosti materiálů
ČSN 72 1002 (1993)
Klasifikace zemin pro dopravní stavby
ČSN 72 1006 (1998)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1015 (1991)
Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin
ČSN 72 1016 (1992)
Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin
(CBR)
ČSN 72 1017 (1995)
Stanovení zrnitosti zemin pro geotechniku
ČSN 72 1018 (1971)
Laboratorní
stanovení
relativní
ulehlosti
nesoudržných zemin
ČSN 72 1020 (1991)
Laboratorní stanovení propustnosti zemin
ČSN 72 1030 (1988)
Laboratorní metody stanovení smykové pevnosti
zemin krabicovým přístrojem
ČSN 73 0862 (1981)
Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot
ČSN 73 3040 (1988)
Geotextílie v stavebných konštrukciách
Základné ustanovenia
ČSN 73 3050 (1987)
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
ČSN 73 3052 (1976)
Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku
ČSN 73 6101 (2000)
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 (1987)
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6133 (1998)
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních
komunikací
ČSN P 75 2002 (1993)
Geotextilní filtry hydrotechnických staveb
ČSN 75 2410 (1997)
Malé vodní nádrže
ČSN 80 0240 (1993)
Vlna.
Stanovení
průměru
vláken
metodou
mikroprojekce
ČSN 80 0824 (1979)
Zkoušení hořlavosti plošných textilií

-38ČSN 80 0847 (1978)
ČSN 806111 (1991)
ČSN 80 6114 (1991)
ČSN 80 6130 (1992)
ČSN EN 918 (2001)

ČSN EN 963 (1996)
ČSN EN 964-1 (1996)

ČSN EN 965 (1996)
ČSN EN 12224 (2001)
ČSN EN 12225 (2001)

ČSN EN 13249 (2001)

ČSN EN 13250 (2001)
ČSN EN 13251 (2001)

ČSN EN 13252 (2001)

ČSN EN 13253 (2001)

ČSN EN 13256 (2001)

ČSN
ČSN
ČSN
ČSN

EN 30 320 (1995)
ISO 9864 (1995)
ISO 10319 (2001)
EN ISO 10320
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Zkoušení odolnosti plošných textilií proti působení
plísní a bakterií. Zahrabávaní metoda
Netkané textilie. Odolnost vůči protlačování. Zkouška
protlačování plunžru
Netkané textilie. Odolnost vůči proražení. Zkouška
padajícím kuželem
Geotextilie. Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkouška
dynamickýmprotržením
(zkouška
padajícím
kuželem)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Odběr a
příprava vzorků ke zkouškám
Geotextilie
a výrobky podobné
geotextiliím.
Stanovení tloušťky specifickými tlaky. Část 1:
Jednotlivé vrstvy
Geotextilie
a výrobky podobné
geotextiliím.
Stanovení plošné hmotnosti
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí
zkoušky zahrabáním do zeminy
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Vlastnosti požadované pro použití při stavbě
pozemních komunikací a jiných dopravních ploch
(kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů
vozovek)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Vlastnosti požadované pro použití v zemních
stavbách, základech a opěrných konstrukcích
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích
systémech
Geotextilie a výrobky podobné
geotextiliím Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na
ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování
břehů)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a
podzemních staveb
Geotextilie. Označení pro staveniště
Geotextilie. Stanovení plošné hmotnosti
Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku
(2001) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Identifikace na staveništi
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ČSN EN ISO (2001)

Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy
prováděná na širokém proužku
ČSN EN ISO 11058 (2001) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Zjišťování vlastností propustnosti vody kolmo k
rovině bez zatížení
ČSN EN ISO 12236 (2001) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
ČSN EN ISO 12956 (2001) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Zjišťování charakteristické velikosti otvorů
ČSN EN ISO 13431 (2001) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při
tečení v tahu
ČSN P ENV 1991-1 (1996)Zásady navrhování a zatížení konstrukcí
ČSN P ENV 1997-1 (1996)Navrhování geotechnických konstrukcí. Obecná
pravidla
9.1.2 ZAHRANIČNÍ NORMY
STN 73 3040 (1999)
Geotextilie v stavebných konštrukciách. Základné
ustanovenia
EN ISO 12958
Geotextiles and geotextile-related products - Water
flow capacity in their plane
EN 30318
Geotextiles - Vocabulary
ENV 1897:
Geotextiles and Geotextile Related Products.
Determination of Compressive Creep Properties,
CEN (European National Standards Bodies) 1995
ENV 189010
Geotextiles and geotextile-related products - Test for
evaluating damage during installation
prEN ISO 12957-1
Geotextiles and geotextile-related products
Determination of friction characteristics (direct shear)
prEN ISO 12957-2
Friction test (Inclined plane)
prEN 13738
Pullout test
ENV IS013438

ENV ISO 12960
ENV 12447
BS 8006 (1995)
BS 6906: Parts (1991)
BS 6906: Part 8 (1991)
NFG 38064

Geotextiles and geotextile-related products
Determination of resistance to oxidation (thermal
oxidation)
Geotextiles and geotextile-related products Determination of resistance to chemical degradation
Geotextiles and geotextile-related products Determination of the resistance to hydrolysis
Code of practice for strengthened/reinforced soils
and other fills
Methods of test for geotextiles
Determination of creep
Methods of test for geotextiles. Determination of
sand - geotextilie frictional behaviour by direct shear
Recommandations pour ľutilisation des géotextiles
et produits apparentés
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9.2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 17/1992 Sb.,
Zákon č. 50/1976 Sb.,
Zákon č. 138/1973 Sb.,
Zákon č. 125/1997 Sb.,
Zákon č. 244/1992 Sb.,

o životním prostředí
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
o vodách (vodní zákon)
o odpadech
o posuzování vlivů na životní prostředí

TP 53 MHPR ČR-SD, 1992 Protierozní opatření na svazích pozemních
komunikací
Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace
TP 76 MD CR, 2001
TP 77 MD ČR, 1995
Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 78 MD ČR, 1995
Katalog vozovek pozemních komunikací
TP 115 MD ČR, 1999
Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem
TP 147 MD ČR, 2001
Užití asfaltových membrán a výztužných prvků v
konstrukci vozovky
Vzorové listy staveb pozemních komunikací, MD OPK 1995,
- VL1 - vozovky a krajnice
- VL2 - silniční těleso
TKP 4 Zemní práce 2001
TKP 30 Speciální zemní konstrukce 1997
Systém jakosti pozemních komunikací (SJ-PK),
Věstník dopravy, částka 9/2001 z 2.5.2001-čj. 20840/01-120,část II/3
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PŘÍLOHA 3
Zavedení

účinku výztuh do stabilitního řešení

■ pro konvenční metodu existují dva základní předpoklady - obr. 11 (detail A) rameno momentu sil je dáno poloměrem smykové kružnice R nebo svislou
vzdáleností výztuhy od středu smykové kružnice O (yr),
■ pro přesnější metody se uvažuje vliv výztuhy pomocí přídavné vodorovné síly
AQ, na jednotlivý proužek.
Výsledný stupeň stability F:
pro konvenční metodu (řešení v efektivních napětích) a zavedení přídavného
momentu na rameni yr:
r.
i-

Z k/ • / +
-

■ O-'mJ+Z T‘< ■

1 R)

—----------------------------------------- „--------------------------------------------------------------------------------------------------

>

W ■ sin a

kde Ta (kN/m) je výpočtová (návrhová) pevnost výztuhy (pro 1 bm svahu),
W (kN/m) - tíha proužku,
W.sina - 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 řešený proužek,
cef (kN/m2), cpef (°)- 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.
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PŘÍLOHA 4
Definování výpočtové (návrhové) pevnosti

výztuhy

Výpočtová pevnost Td se může stanovit podle přípustné hodnoty
poměrného protažení ed stanovené při rychlé tahové zkoušce na širším vzorku,
definované podle důležitosti konstrukce (ed = 3 - 7 %). Takto stanovená
hodnota Td resp. poměr TJTfse kontroluje se zřetelem na nebezpečí creepu.
Pokud není creepová pevnost zjištěna průkazními zkouškami určí se Td
ze vztahu:

ic

camp

cnv

kde Tf je pevnost v tahu maximální, při porušení, dle zkoušky ČSN EN ISO
10319,
Ftc - dílčí součinitel bezpečnosti vyjadřující nebezpečí creepu, zde je
doporučena následující tabulka 1.

Tab. 1 - určení Fřc
<5 let

<25 let

>25 let

polyester

1,4

1,5

2,0

polypropylén
polyetylén

2,5

polymer / doba trvání konstrukce t

3,0

4,0

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 pro
ostrohranný štěrk a rouna 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 nebezpečen! snížení pevnosti
v důsledku chemické odolnosti pro běžné prostředí a doporučuje se
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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 pojivý, neboť v prostředí o pH 9 a více dochází k
hydrolýze polyesteru čímž se urychluje jeho stárnutí.
Odolnost proti mikrobiologické degradaci se posuzuje tzv. zahrabávací
zkouškou dle ČSN EN 12225.
Definovaná hodnota návrhové tahové pevnosti Td musí zajistit i deformace
zemního tělesa v přijatelných mezích. Proto je nutné provést kontrolu hodnoty
poměrného protažení odpovídající Td a porovnat ji s hodnotami uvažovanými v
návrhu.
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nekonečné vlákno a krátká rozptýlená vlákna

0

mříže

TP 97/2001

HHHHHt

5

T
0

geotextilie
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0
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Obr. 1.1 Typy výztužných polymerových materiálů (podle CEN/TC288/WG9)
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Obr. 1.2 Ocelové výztužné prvky pro zemní konstrukce (podle CEN/TC288/WG9)
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Obr. 2 Typy lícových prvků (podle CEN/TC288A/VG9)

Obr. 2.1 Betonové panely na plnou výšku. Šířka panelů je obvykle 2 až 3m, tloušťka
panelu se pohybuje mezi 100 a 200mm.

Obr. 2.2 Betonové panely na částečnou výšku obvykle 1-2m a tloušťce 100 až 200mm

TP 97/2001
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◄

Líc svahu

Obr. 2.3 Betonové prefabrikáty pro strmý svah. Délka je obvykle 3m, výška cca 1m,
sklon svahu mezi 50 a 65°.

Líc svahu

Obr. 2.4 Betonové prefabrikáty pro ozelenění svahu. Délka je obvykle 2m, výška 0,51m.

Obr. 2.5 Betonové tvárnice (segmentové bloky). Hmotnost je obvykle mezi 20 a 50kg.
Tloušťka nejméně 1 smykovou zkouškou se pohybuje mezi 150 a 250mm, délka v líci
je mezi 200 a 500mm.

Obr. 2.6 Vodicí sloupky s betonovými deskami.
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Obr. 2.7 Semieliptické ocelové elementy. Obvykle jsou 2 až 4mm silné, 250 až 400mm
vysoké a několik metrů dlouhé.

Obr. 2.8 Ocelová svařovaná síť. Obvykle se používá jako ztracené bednění. Definitivní
úprava může spočívat v ozelenění, obkladu kamenem nebo stříkaným betonem.

Obr. 2.9 Gabiony. Pro lícové opevnění mohou být použity gabiony z ocelových sítí nebo
polymerových mříží. Rozměry jsou obvykle: H 0,5-1 m, D 2-3m, S 0,5-1 m
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Obr. 2.10 Měkké lícové opevnění z geosyntetických materiálů (geotextilie,
geomříže, geosítě) které obalují zhutněnou vrstvu zeminy. Ke stavbě se
používá buď provizorní bednění nebo se tkanina obaluje přes položené
pytle se zeminou.

Pytle se zeminou
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52

0,06

0,25 06
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Obr 3 Znázorněni rozloženi pórů - forma zmitostni křivky a pravděpodobnostní
měřítko
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Normálové napětí (kN/m2)

Obr 4 Závislost filtračního součinitele na vnějším zatížení pro netkané a tkané
geotextilie
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Obr- 5-

Typický výsledek tahové zkoušky geosyntetik
Tf - pevnost při porušení
f - protažení při porušení (tažnost)
Td - návrhová (výpočtová) pevnost
d - návrhové (výpočtové) protažení
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d e fo rm a c e

neustálený creep

«stálený creep

4 > 2> ••

40

Obr. 6 Závislost přetvoření s časem pro konstantní úroveň napětí - ustálený a
neustálený creep
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jg5- úhel tření mezi
geosyntetikem a zeminou

Obr 7 Měření smykového odporu kontaktu zemina - geotextilie
a. krabicový smykový přistroj
b. zkouška na vytržení
c zkouška na nakloněné rovině
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VODA

A JEMNÁ ZRNA

a - geoxextilie
b - klenba vytvořená z větších částic
c - filtrační zóna (filtr ze zeminy)
d - pčvodní struktura zeminy

Obr 8 Geotextilie jako filtr - vytvorení zeminového filtru na rozhraní vrstev

58

TP 97/2001

filtr
jádro

2 složkový geodrén

1 složkový geodrén

Obr 9 Varianty jádra geodrénů
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GEOTEXT! UE

BEZ
GEOTEXTIUE

^ ^ \ V \ \ '\-X

GEOTEXTIÜI

Obr 10 Rozdíly v šíření napětí a deformace v zeminové vrstvě vyztužené a
nevyztužene pod vnějším zatížením
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POTENCIÁLNÍ
SMYKOVÁ
PLOCHAGEOTEXTIUE

DETAIL

Obr 11

A :

Vyztuženy svah - schéma funkce jedné výztuhy, zavedení do stabilitního řešeni
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a)

výstavba

krátkodobá stabilita

Obr 12 Vývoj sedání a stupně stability F s časem pro podloží s geodrény a bez
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u

hnibozmný nasyp

! vi

geotextílie výztužná
podloží

provozní šířka

; kotevní délka
ž---------- ——f

/

*ľ

" vvztuha

(ii)

(iii)

Obr 15 Princip zapojeni výztuhy do spolupůsobení na prenosu zatíženi pro nízky nasyp
provizorní komunikace podle Ingolda a Millera.
a- princip zapojení výztuhy
b- varianty ukotveni vvztuhv
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Obr 14 Vyztuženi kontaktu podloží s násypem - vliv na celkovou stabilitu
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2

Obr I 5 Různé varianty vyztužení kontaktu podloží s násypem
1 - výztuhy
2 - přchutněné podloží
3 - násypové těleso
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Oor. 16

Základní případy vyztužování zemního svahu
1 - zhutňované vrstvy
2 - horizontální výztuhy
3 - potenciální smyková plocha
4 - přetažená geotextilie plnící též roli protierozní ochrany

aplikace gabiónú

s

výztuhami

využití geosyntetických gabiónů

výraznější zestrmění - zabalené výztuhy
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Obr 18. Odvodňováni zemního tělesa - ochrana drénů

68

TP 97/2001

Geotextilie z přírodních vláken(sláma, juta, len aj.) s travním semenem. Provizorní
funkce do uchycení vegetace.

geotextilie upevněná na svah
kovovými sponami

spony 0

Ochrana ~ zvýšení stability v kombinaci s ukotvením

1 - georohož
2 - geotextilie z přírodních vláken
3 - hřebíky
4 - potencionální smyková plocha

Obr. 19 Formy protierozru ochrany
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Směr postupu výstavby
Překrvil

Obr 20.

Technologie překrýváni pasti a jejich přehmutí (podle Ingotda a Miiiera)
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1 - položeni prvého pasu
2 - rozvinutí druhého pasu přes první
3 - sešin pasů prostým spojem
4 - rozprostřeni druhého pasu vedle prveno

21 a Způsoby sešívání pásů geosyntetika (podle Ingolda a Millera)

TP 97/2001

71

s:
ys

z:

|d

mm

Základní metody sešívání geotextílií (dle BS 8006)

21b Způsoby sešívání geotextílií a spojování geomříží
(podle BS 8006)
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