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"1. UVODNI

USTANOVEN

Technické podmínky se zab'ývají vodní a větrnou erozí, příčinamivzniku eroze a zejrnéna
protierozními opatřeními zpevňujícímia chránícími svahy zemnflro tělesa pozemní komunikace před působením nepříznivých klimatických vlivů. Zabýruají se jednotlivými technologiemi,
které mají protierozní charakter'a vhodně spojují technická a biglogická opatření. Vegetace je
tím nejvhodnějším materiálem, který nejen chrání svahy před erozí, ale i vhodně začlenítechnické dílo do krajiny. Pouze spojení technických a bio1ogických opatření ďává záruku dobře a
trvale chráněných švahůpozemních komunikací proti' erozi.
TP shrnují současnépoznatky z výzkumu a praxe a platí pro navrhování provádění, optavy a
údržbuprotierozních opatření na svazích zemníro tělesá pozemních komunikací'
TP jsou určeny především správcům a všem dodavateiům prací na pozemních komunikacích
zabývajicích se projektováním, prováděním a údržbou svahů pozemních komunikací.

tvÁzvosLoVÍ
Etozeje rozrušování zemského povrchu vodou, větrem a ostatnímíčinítelia silami, popř. zesilované činnostíčlověka, spojené s přemisťováním a ukládáním uvo]něného materiálu.

Vodní eroze je rozrušování zemského povrchu vodou spojené s přemísťováním a ukládáním
uvolrrěného materíálu.
Větrná eroze půdy je rozrušování půdy a její přemísťovánívětrem a její uklád ání na jiném

místě.

DeÍlace - odnášení částic hornin větrem - větrný odnos.

Ozelenění je způsob vegetačníúpravy pomocí společenstvíby1in a dřevin (stromů a keřů),
které mohou plnit všechny požadovanébiotechnické, ekologické a estetické íunkce.
Zatrávnění je způsob vegetačníúpravy pomocí společenství ttav, příp. malého podilu da1ších
bylin, vytvářejících souvislý porost, jehož účelemje biologické zpevnění plochy proti erozi,
příp. dalšífunkce'
Hydroosev je hydraulický způsob osévání ploch, při kterém se rovnoměrně nanášíosivo, voda,
umělé hnojívo, organické hmoty a protierozní přísady na zatravňovanou plochu.

Geotextilie jsou propustné piošnétextiiie určenék zabudování do horninových a jim
podobných konstrukcí na zajíštěníspecifických vlastností konstrukcí. Podle způsobu výroby se
dělí na:
- tkané
- netkané
- pletené
- kombinované.

materiálu:
polyakrylnitrát
- polyester
- polyamid
- polypropylen
- polyetylen
podle druhu
-

-

přírodnímateriály, např' len, juta, kokos.

značka

PAN

PET

PAD
PP
PE
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Geotextilie na protierazní ochranu saahů 7šou plošnégeotextilie vyrobené z nítí,příp. svazků
vláken a to vzájemnýrnprovázáním, propojenÍm na principech tkalcovské, pletařské a vpichovací techniky do různě hustých sítí'

Travní rohože jsou vícevrstvézpevněné geotextilie, které mají mezi jednotlivými vrsťvami
uloženo osivo, případně dalšílátky (sorbenty, supersorbenty, umělé hnojivo) umožňující

rychlý růst a vy"oj travního porostu.

Georohože jsou obvykle geotextilie s prostorovou strukfurou vytvořenou z plošnésítě, ke které
je připojena prostorově uspořádaná síť(obr. č. 6).

Geobuňky - třÍrozměrné prvky vyráběné z polymetů nebo přírodních materiálů ve formě
pásků geotextilií, které jsou lokálně pospojované, tvořícípo roztažení prostorové buňky
podobné např' včelímuplásfu (příkiady obr. č' 7).

EROZE A FAKTORY oVLIVŇu1ÍcÍ IEIÍ VZNIK
NA SVAZÍCH KOMUNIKACÍ

3

3.1

.r.'

VODNI EROZE

Yzníká nejčastěji v oblastech prudkých přívalových dešťůa náhlých tání sněhu, které vyvolávají prudké povrchové odtoky vody.

Na silničníchsvazích se vyskytuje především eroze rýhová, charakteristická tÍm, že voda
stékajícípo svazích vytváÍí na povrchu male' ale zřete]:réÚhy abrázdy, které se posťupně
prohlubují ve většízářezy. Vzniká zejména na půdách malé vsakovací schopnosti, takže
vytváŤíprudký odtok.

K

tvorbě ryh jsou náchylrré půdy méně hutrré a nesoudržné,Llolé, nechráněné souvislým

porostem.

Svahy siLričních zářez& u zemědělských pozemků svažujícíchse směremk zářezu bývají často
ohroženy plošnou erozí, tj. plošným splachováním zemiých částic a jejich usazováním v
nižšíchpolohách' kde zanáší odvodňova cí zatízeni (příkopy, propustky).

32

VE'IRNÁ ERoZE

Větrná eroze je velmi škodlivá zejména v suchých oblastech, na výsušných půdách o prašné
struktuře, nepokrytých souvislou vegetací. Nejškodlivějšíbýryá na jaře po suché, sněhem chudé
zimě. Vítr odnášíerodované hmoý všemi směry a tedy i proti spádu územía zasahuje rozlehlé
plochy' Přemisťuje pouze jemné částice, kdežto voda je schopna unášet i hmoty hrubé. Vedle
rychlosti dynamického tlaku a směru větru závisí deflace půdy na době ťrvrínívětrů a na
četnosti výskytu.

Technické podmÍnky
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CINTTELE OVLVI\TUJICI EROZI

3.3.L KLIMATICKÉ A HYDRoLoclcxÉ ponnĚny
Klimatické a hydrologické poměry jsou charakterizovány zeměpisnou polohou, nadmořskou
výškou, teplotou a především rozdělením a intenzitou dešťovýchsrážek, osluněním,výparem,
odtokem, výskytem a směrem větru.
Pro vznik a intenzitú vodní erozejsou rozhodující přívalovésrážky,charakterizované značnou
intenzitou, krátkou dobou twání, omezeným plošným rozsahem a v našich podmínkách
převážným výskytem v horkém letním období'
Pro erozní proces má základnívýznamkinetická energie vodních kapek dopadajících na půdu.
Je příčinourozbíti půdníchagregátu a tím uvolnění půdních částic, jejich přemístění na krátkou
vzdálenost rozstříknutím a zvýšeníturbulence povrchového odtoku.

K povrchovému odtoku na svahu dochází tehdy, když intenzita

deště překročívsakovací
schopnost půdy, která závisí na klimatických, fyzikálně geografických (morfologie územi,
geografické a půdnípoměry, druh a složenívegetačnilro krytu) a antropogenních činítelích
působícíchsvými nepříznivými vlivy na vodní režim tizemí
Teploty určujísfupeň výparu, který ovlivňuje vlhkost půdy.
Expozice svahu vzhledem ke světovým stranám má vliv na průběh eroze. Slunečníexpozice na
jižnícha západních svazích způsobuje rychlé tání sněhu, tím i většípovrchový odtok, vymrzání
vegetace, v létě intenzivnější vysýchání a rychlejšírozklad organických látek i usychání vegetace na propustných půdách, což zvyšuje intenzitu eroze ve srovnání se zastíněn;,Írni svahy
severními a východními. odtok sněhových vod je značný zejména ze závětrných svahů, na
nichž se během zimy nahromadí vysoká vrstva sněhu.
:

3.g.z MoRFoLoGICKÉ PoMĚRY
Sklon, délka a tvar svahu podstatně ovlivňují vodní erozi. Sklon je jedním z rozhodujících
erozních činitelů,který můžebýt ostatními činiteli, např. vlastnosťmi půdy, zeslaben, ne však
zcela potlačen. Čim delšísvah a vyššísklon, tím většíintenzita eroznfllo Procesu. Tvar svahu
rovněž ovlivňuje intenzifu erozního procesu. Nejvyššíintenzitu mají erozní procesy na svazích
vypouklého tvaru a neinižšína svazích vydutého ťvaru a to při stejné délce svahu a stejném
převýšení.
Podstatně se na vzniku a průběhu vodní eÍoze projevuje i velikost plochy, ze které srážkové
vody odtékají.

3.3.3 GEoLoGIcKÝ A PŮDNÍ r',arron
Geologické poměry územi a vlastnosti půdy mají vliv na odolrrost půdy vůčierozi a tím i na
intenzifu erozních procesů.

Intenzitu projevu eroze ovlivňuje geologícký podklad především svou různou schopností
převodu povrchově odtékajícíchsrážkových vod ve vody podzemní. Tato vlastnost se řídí
propustností hornin.
Geologické poměry působípřímo odolností obnaŽeného geologického podkladu a nepřímo
působenÍm na vlastnosti půdníhosubstrátu. Y zářezech komunikací často dochází i k přímému
působenípodložníhorniny odkryté výkopem. Vznik erozních rýh se pak projevuje zejména na

Protierozní opatření na svazÍch pozemních komunikací
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snadno zvětrávajících slepencích, pískovcícha břídliďch. Na našem územíjsou příznivé
podmínky pro tvorbu půd s protierozní odolností na ttzemích vápencových a dolomitických,
méně příznivév územích vyvřelin, zejména staršícha nejméně příznivé na různých sedimentech, zejména písčitých,hlinitých, jíloviých a křídových slínech. Velmi nepříznivé podmínky
vytváří flyš, mimořádně nepříznivé jsou sprašové usazeniny.

Struktura půdy, textura, vlhkost a zvrstvení se projevuje působenímna velikost a časový
průběh infiltrace srážkovévody do půdy. Obsah humusu a nasycenost sorpčníhokomplexu je
rozhodující zejrnéna pro odolrrost půdy proti destrukčnímu působenídešťovýchkapek, povrchově stékajícívody a větru.

Při zjišťovánívlivu půdníhodruhu na vodní erozi je třeba vyšetřit celý Půdníprofil.

propustná vrstva vystřídána nepropusbrou, můžedojít k přesycení vrchní vrstvy vodou a k
mu sm}'Vu. Tento jev se vyskyhrje zejména u podzolů.

Je-Ii

její

DůleŽitá je i textura půdy - skeletové půdy se vyznačujívelkou propustností, coŽ spolrr se
sníŽenou pohyblivostí půdníchčástic snižuje intenzifu vodní a větrné eÍoze.

Půdy s příznívě vyvinutou strukfurou přijímají lépe vodu a lépe vzdorují destrukční činnosti
stékajícívody a větru. Přlzruvé jsou půdy s drobtovitou strukturou, které mohou přijmout aŽ
85 % srážkovévody, zatímco půdy s prašnou skukfurou pouze 30 %. K vytvoření a udržení
drobtovité struktury jsou zapotřebí příznivé Íyztkální, chemícké a biologické vlastnosti půdy.
Důležitýje zejména obsah vápníkem nasyceného humusu, který stmeluje půdníčástice a obsah
výměnného vápníku, vy'volávajícího koagulaci půdníchkoloidů a tím tvorbu pevných
agregátů.
Důiežitýje i půdnítyp. Nejlépe vzdorují erozi černozemě s drobtovitou strukturou, i když na
svazích bez vegetace jsou jírovněžvystaveny. Méně odolné jsou hnědozerně, obvykle s nedostatečně vywinutou strukfurou a malou soudržností a nejméně podzoly s prašnou sťrukfurou.
Intenzita vodní a větrné eroze závisí i na vlhkosti půdy. Vysoká vlhkost zmenšuje infiltraci
srážkové vody, tím se zvyšuje odtok a rozplavují půdníagregáty. Naopak malá vlhkost
zmenšuje odol-r:rost půdy zejména vůčivětrné etozí a zmenšuje se i odolnost agregátu rozp|avování ve vodě.

Vlivy geologického, půdníhoa dalšíchfaktorů jsou shrnuty v grafu

č. 1 a v jeho příIoze.

3.3.4 VEGETAČNÍrexToR
Působenívegetace na průběh a intenzitu erozních procesů se projevuje ochranou půdního
povrchu před přímým dopadem dešťových kapek a před působenímvětru, podporou
vsakování srážkovévody, zpomalením povrchového odtoku, zlepšením fyzikálních,
chemických a biologických vlastností půdy a zpevněním půdy kořenovým systémem vegetace.
Zastiňováním zmenšuje vegetace výpar zp:ůdy a uchovává jí příznivou vlhkost, cožmávliv na
stabilifu půdních agregátů.

Při mechanickém zpevňování půdy kořenovým systémem je důležitáhustota kořenového

systému, hloubka dosahu v půdnímprofilu i pevnost kořenů.

PŤíznívývliv vegetace na průběh a intenzifu erozních jevů se projevuje různě podle druhu,
pokryvnosti a stavu vegetace. Z hlediska protierozní účinnostije následující pořadí: les s
podrostem, travní porost, obiloviny, okopaniny, černý úhor' Podle toho pořadí jsou zářezové
svahy komuníkací, ke kterýrn se svažujízemědělské pozemky,výrazně ovlivněny pěstovan1imi
zemědělskými plodinami.

Technické podmínky
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3.3.5 ANTRoPoGENNÍČtNlrrrÉ
Vedle přírodních jevů se na vzníku a průběhu eÍozepodílíi činnost člověka. V krajině se nejvíce projevuje činnost zemědělců ( způsob obhospodařování půdy : volba druhů' polohové
rozmístění kultur, osevní postup, technické zásahy zemědělců) průmyslová, těžebníčinnost,
způsob obhospodařování lesní půdy, výstavba komunikací a urbanizace.

Při teclrnických stavebních zásazích do krajiny můženepříznivě ovlivnit vznik a íntenzítu
erozních procesů jÍžprojektant a následně dodavatelprací.

Nejčastějšíchyby způsobenéčinnostíčlověka:
Projektant často nerespekfuje přirozené svodnice vody v krajině vytvořené a budovánÍm komunikace narušené a nezvolí potřebná protierozní opatření.
Projektant rovněž často citlivě neposoudí nově vzniklé podmínky (půdnímorfologické i klímatické) a hlavně ;ejich vlív na moŽnost vytvoření nového vegetačnÍrokryfu, kteý nejlépe svahy
komunikací proti erozi ochrání.

Často se na vzniku eroze podílejí i dodavatelské stavební organizace, které nechávají nově
vybudované svahy dlouhodobě proti erozi nechráněny, často dlouho chybí propojení systému
odvodňovacfllo zařuení a silrričnítěleso je vystaveno erozi' Svahy býnrají špatně upraveny, coŽ
vede k tomu, Že některá protíerozníopatření (geotextilie, travní rohože) nemohou plrrit svoji
funkci.
I zemědělci se podílejí na vzniku eroze sitničníchsvahů v zářezech a nadměrných nákladech na
údržbukomunikací. Na zemědělských pozemcích svaŽujících se k záŤezt-l komunikace často
chybí protierozní opatření, která by zabraňovala splachování orné půdy při prudkých deštích
do odvodňovacího zatízeníkomunikací.

Proto je třeba při projektování řádně posoudit všechny podmínky, které na daném stanovišti
ovlivňují vznik a pruběh etoze a respektovat je při návrhu ce1ého komplexu protierozních
opatření.

Rovněž při stavební činnostíje nutno postupovattak, aby
zajištěna ochrana svahů proti erozi'
3.4

jižpři výstavbě komunikace

byla

RoZBoR SITUACE U PoZEMNÍcH KoMUNIKACÍ

Poďe umístěnípozemní komunikace v terénu můžeme rozlišovat:
komunikace v úrovni terénu
- komunikacev zářezu
- komunikace v násypu
- komunikace v odřezu.
-

Komunikace v úrovni terénu je s ohledem na profilovou stabilitu svahů nejbezpečnější'Ve
sklonu jsou zde jen svahy rigolů a příkopů, přičemžmají nepatrnou hloubku a malé povodí'
Svahy i dno jsou zpravidla zatravněny a mají velmi dobrý drnový kryt, který bývá poškozen
Pouze při čištěnípříkopů,ale rychle regeneruje. Voda vsakuje nebo odtéká při nepatmém sklo_
nu a svah;r nebudou patrně erozí ohroženy.
Svahy komunikace v záŤezu jsou ohroženy nejvíce, jednak kinetickou energií kapek deště
přímo na svahu, jednak přítokem povrchové vody z přilehlého povodí nad zářezem. Povr_
chový přítok z přiiehlého povodí se soustřeďuje v různých údolnicových polohách, vytváři.

Protierozní opatřenÍ na svazíCh pozemních komunikací
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erozní týhy a současně transportuje splaveniny, které zanášejí odvodňovací zařízenía tím
narušují profilovou stabilitu.
Míra poškození svahů záŤezůje závís!ána velikosti sklonu přilehlého povodí, jeho vegetačním
pokryvu během roku, na půdníchpodmínkách, na opevnění svahů a na hydrologických poměrech. Narušený povrch svahu mohou zvýšit výrony podpovrchových vod. Nejvíce je ohrožen
svah hlubokého záŤezu, do kterého přitékajívoďy z výše leŽícího:úzerrrízvláště v době, kdy
není povrch povodí zpevněn vegetací (jaro, podzim a při pěstování okopanín).
povrchového přítoku z vozovky a
Komunikace v násypu má svahy vystavené účínkům
účinkůmsamotného deště nad plochou svahu. Erozní ohrožení násypu je závisLé na výšce a
tvaru násypu, druhu násypové zemsny, na stavebně technických úpravách svádějících vodu z
plochy vozovky, druhu opevnění a na íntenzitě deště. Při střechovitém sklonu vozovky se voda
stejnoměrně rozdělí na oba svahy'
Komunikace v odřezu má svahy ohrožovány nestejnoměrně. Svah zářezuje ohrožován kinetickou energií kapek deště na svahu záiezu a přítokem z přilehlého povodí. Svah násypu je ohrožovánpouze účinkydešťůna svazích a vodou přitékajícíz povrchu vozovky. Při střechovitém
sklonu, z její poloviny.

K posouzení erozního ohroženísílničníhotělesa a jeho odvodňovacích prvků je třeba určit
povrchový srážkový odtok z přilehléhoúzemi i z vlastní komunikace.
Tento odtok je dán výrazern:

Q
kde

je

= 0,001

.P . q,r.

I

(v m3.

s-1)

.,

Q - očekávané množství povrchového odtoku V m'. s-'
P - plocha odvodňované oblasti - povodí v ha
q,u- vydatnost návrhového deště (1.s_1'ha_1)
(D _ součinitel odtoku odtokové plochy

DůleŽitým podkladem je intenzita PatnáctiminuÍoYého návrhového deště a odtud odvozená
vydatnost tohoto deště na jednotku plochy. ole ČSN rc 6Iu a TP 83 je rozhodujícísrážka
paťnáctiminutového deště o periodicitě P = 2jako srážka návrhová. Podkiadem pro stanovení
dešťůrůznéhotrviání jsou práce Lrg. Trupla zr.t958.

Součinitel odtoku <D _ výaďuje zjednodušené procento dešťovésrážky v daném územínebo
povrchu vozovky, jako odtékajícípovrchové vody. Správné stanovení koeficienfu odtoku s
ohledem na konfiguraci územi, sklon a tvar ttzemí, obhospodařovací a jiné poměry je důležité
pro správné stanovení povrchového odtoku a dimenzování odvodňovací sítě.
Doporučené hodnoty součinitele odtoku Ó uvádí ČsN zsoto1 a TP 83.

Celková odvodňovací plocha u silnic je sLožena z

:

ploch koruny komunikací s různou povrchovou úpravou,
- ostabrích ploch silničníhotělesa s nestejn;Írn krytem,
- ploch přilehlého okolí se spádem k tělesu komunikace s různým povrchem a vegetací a
s rozdíln1fon sk]onem'
-

6

Technické podmínky

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

a

Rozdílrrost ploch

odtokových součinitelů se hodnotí váženým prlrměrem

příslušejícíchjednotlivým plochám povrchu dle

vzorce:

,]

''

z

hodnot

tp=
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PROTIERoZNÍ oPATŘENÍ

Vodní erozilze omezit, poPř. úplně zastavit opatřeními technického nebo biologického charakteru, zejména pak jejich kombinacemi. Geologický podklad nebo klimatické podmínky ovlivnit
nelze, naproti tomu odolnost půdy vůčívodě, reliéf terénu a vegetačníkryt se dají vhodnými
opatřenímí upravit.

Protierozní opatření jsou:
účjnnéodvedení přebytečné vody, která nemůžebýtpůdouzadržena,
- zvýšenípropustnosti a kapacita půdy,
- omezení rychlosti povrchově odtékajícívody,
- ochrana půdy před dopadem dešťových kapek.
-

Podle charakteru jsou protierozní opatření:
-

-

Technická:

Biologická:

-

odvodňovacízaŤízení

- délka, sklon a tvar svahu

- druh zeminy, humusování
- ochrana homí hrany svahu

-

zatravněnÍ apoužitívhodnýchbylio
- ze semen

dřeviny

-

-

Chemická:

-

Kombinovaná:

řízky

- hatě, plůtky, povázky apod.
- sadovnické v1ipěstky
-

chemické stabilizátory
hydroosevu

-

protierotzní piísady používanézviáštěpři

- geotextilie s hydroosevem
- geosítě (např. polynet)
- travní rohoŽe

- geobuňky
- georohože
- lineární textilní vlákno

betonové vegetačníopevňovací dílce
- plastové zatravňovací dílce
-

Protierozní opatření na svazÍch pozemních komunikacÍ
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TECHNICKÁ PROTIEROZNÍ oPATŘENÍ

TěIeso silničníkomunikace je třeba chránit proti erozi především správně navrženým, správně

provedeným

a dobře

udržovaným odvodňovacím zařízením, které bezpečně zachytí a

neškodně odvede povrchové i podzemní vody.

Odvodňov ací zařízení j sou
- otevřená -

:

přftopy, rigoly, skluzy, sfupně, prahy, kaskády, vsakovací já^y, nadsvahové

příkopy apod.
krytá - drenáŽe, odvodriovací potrubí,
- kombinovaná.
-

Zásady pro projektování silničníhotělesa uvádí ČsN ze 6133 Navrhování a provádění zemníro
tělesa pózemniárr komunikací. Na ni navazuje ČsN zg 3050 Zemné práce.

Uvedené normy a Čsru rc 670L uvádějí sklony svahů, zpevnění u zatápěných svahů a zásady
pro navrhování odvodňovacflro zaÍízení.Dalšízásady jsou uvedeny ve VL 2 Silničnítěleso a
VL2.2 odvodnění.
Dle norem jsou nejvyššísklony svahů a násypů 1 :1,5. V posledních letech se stále více pouŽívá
zestrmených svahů násypů. Býruají v jednotném sklonu strmějším než1': L,5' Tyto násypy se
vyztužujígeotextílií viz TP 97 Geotextilie a dalšígeosyntetické materiály v zemním tělese PK'
Geotextílií se vyztužují jednotlivé vrstvy. Provádí se s volným ukončenímtextilní výzilže,
nebo balené na tloušťkujednotlivých vrstev.

Tyto způsoby neřešíukončenínásypu a provedení jeho ochrany vůčivodní erozt. ochrana
svahů se provede travní rchožínebo geotextilií s hydroosevem. Konce násypu se dosypou do
předepsaného sklonu humusovou zeminou. S přesahem ]' m se na horní vodorovnou výztužnou geotextilii položígeotextilie nebo travnírohož, přikotví, spustí dolů po svahu a přikotví se
i na svahu (obr. č. 1'). U svahů strmějších se podle podmínek použijíi georohože nebo geobuňky, Přry. vegetačnídílce
První protierozní opatření je ohumusování svahů. Zvláštní pozornost zasluhuje ochrana horní
hrany svahů. Často docházív místech soustředěného odtoku vody k narušení horní hrany a to
umožnívznik rýhové eroze' Vhodným prostředkem ochrany je travní rohož, příp' jiná vhodná
geotextilie. Na ni se provede nezpevněná krajníce z propustné vrstvy kameniva. Travní rohož
pak pod krajnicí ptsóui jako filtráčnígeotextilie a současně odvádí vodu na část travní rohoŽe a
tím zavlaŽuie travní porost. Pro tento způsob ochrany horní části svahu je možno s výrobcem
dohodnout, aby do pruhu pod krajnici nedával osivo' Podobným způsobem je možno použít
geotextiiii z ratlÍlat která se pohoží aŽ na vyseté osivo na svah a přetáhne se až pod nezpevněnou krajnici. V tomto případě je však nutno použítgeotexti]ii, která mladým travním porostům
umožníprorůst.

Při výstavbě komunikace je třeba mít na zřeteli, že je nutno co'nejdříve uvést všechny části
odvodňovacího zařízení do PTovozu, aby plnily svoji funkci. Nutná je i pIošná ochrana svahů

ihned po provedení zemních prací a urovnání svahů, ne aŽ v době, kdy je povrch svahů erozí
již narušen'

Protierozní opatření na silrričnímtělese je třeba brát jako součást protierozních opatření v
krajíně. Na okol-rrích pozemcích svažujícíchse k zářezu komunikace je nutno provést technická
opatření, jako např. záchytné příkopy, průlehy, terasy a zabránit tak odtékání povrchových vod
s unášeným materiálem na svahy komunikací.

I
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BIOLOGICKÁ PROTIEROZNÍ oPATŘENÍ

]

Nejvhodnějším a nejpřirozenějším materiálem pro ochranu svahů proti erozi je vegetace. Vedle
stromů a keřů jsou travní porosty nejúčinějšímprostředkem Pro vysoký stupeň regenerace/
kterým rostlíny samy eliminují lokální poškození drnu í pro přirozený estetický účinek,kterým
začlenítechnické dílo do krajiny'

6J,

TRAVNIÍ PoRoSTY

Základem protierozních úprav je travní porost. Pro návrh, osetí a zajištěnísprávné funkce
travních porosťůje dů}ežitéznát a posoudit podstabré půdnía klimatické faktory, které ovlivňují růst trávy na svazích.

6.1.1' PoDMÍNKY
z toho, že podmínky na svazich komunikací jsou zcela jiné než u ostatních
sadovnických úprav. Proto je třeba z těchto extrémních podmínek vycházet již pŤt návrhu
ozelenění, vybírat druhy do těchto podmínek vhodné, případně tyto podmínky zlepšit, aby
ozelenění bylo trvalé.

Je třeba vycházet

Z pidnich podmínek jsou pro

vegetaci dů1ežitéÍyzIkilnívlastnosti p&dy,úrodnost půdy,
obsah humusu a jednotlivých živin (dusík, draslík, fosfor, vápník), koncentrace vodíkových
iontů - pH, která ovlivňuje příjem žívkl',hlavně fosforu.

Pro travní porosý jsou nejvhodnější půdy střední, ve kterých je asi 70 - 80 % pórů vyplněno
vodou a zbytek vzduchem. V nadměrně zhubrěných půdách rostliny špatně rostou, chybí jim
potřebný kyslík a vláha. Koncentrace vodftových iontů pH by se měla pohybrovat v rozmezí5,5
- 6,6.v kyselých půdách o pH menšímnež 5, se znesnadňuje příjem živin'
Obsahhumusu jeveimi dtiežitý,neboťovlivňujeúrodnostpůdy Zavelminízký obsahhumusu v půdě se považuje 1- -'L,9 % při obsahu uhlil<u 0,6 - L,"L oh.
optimátní příjem živin je při pH 5,5 - 6,6' Za sttedtú zásobu základních stavebních prvků lze
považovat následující hodnoý:

fosfor
draslík

P
K
anorg. dusft N
humus

27 -

52

171 50 -

170

80
2-2,9

mg na 1 kg zeminy
mg na 1 kg zeminy
mg na 1 kg zeminy
%

Na základě výsledků rozborů se zeminy upraví přidáním hnojiva, rašeliny nebo písku, aby
zlepšily podmínky pro vegetaci.

se

Voda představuje surovinu pro výžívupři fotosyntéze a vytváření kysličníkuuhličitého.
RovněŽ kažďý příjem živin se děje ve vodném roztoku. optimální úhrn atmosférických srážek
ve formě deště, rosy a sněhu je 700 - B00 mm ročně, z toho ve vegetačnímobdobí (duben - záií)
asi 450 - 500 rnm' Množstvípřísfupné vody je závislé na typu půdy.
optimální průměrná teplota vzduchu při uspokojivém vodním režimu je 7 - 9 0 C. Souvisí s ní
příjem Žívin. Na svazích komunikací se projevují, vzhledem k orientaci ke světovým stranám,
rozdflné podmínky světetné intenzity i teplotní rozdily. S1unečníexpozice na jižnícha
západních svazích způsobuje rychlé vysýchání, rychlejšírozklad organických iátek a vysoké
teploty mohou být příčinouneúspěchu při ozeleňování svahů.

Protierozní opatření na svazích pozemních komuníkaci
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6.-L.2 vÝrĚn vHooNÝCH TRAVNÍcH nRuHÚ

]

Požadavky na trávy do protierozních úprav:

rychié vzcházení a počátečnírůst
- silný protierozní účinek
- dobré odnožování
- nízký vzrůst, nevyžadujícíčastékosení trávy
- odolnost vůčislunečnímu úpalu a suchu
- nenáročnost na živlny a intenzitu ošetřování
- vytrvalost na stanovišti.
- dostatečně

Do protierozních úprav se doporučují tyto druhy trav:
kostřava červená - Festuca rubra L.
kostřava ovčí- Festuca ovina L'
lipnice luční- Poa pratensis L'
lípnice smáčknutá - Poa compressa L.
jílek vytrvalý - Lolium perenne L.
jílek jednoletý díploídní(2n) - Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Witm. (2n)
psineček tenký - Agrostis tenuis Sibth'
pohaňka hřebenitá - Cynosurus cristatus L.
metlice trsnatá - Deschampsia caespitosa (L.) P Beauv.

Charakle1istika

a

použitítěchto druhů trav je uveoena v příloze č. 1.

Sestavování travních směsí:

Při sestavování travních směsí se musí vycházet ze:
a)

stanovištníchpodmínek:
- půdnípodmínky (druh a hloubka půdy)
- vláhové poměry (dešťovésrážky v oblasti, hladina podzemní vody, vzlínavost

apod.)',

,

- tvar, sklon a délka svahů
-

expozice svahů vzhledem ke světovým stranám

podmínky
- zásoba živin v půdě; podle potřeby nutno doplnit chybějící živtny
- ktrimatické

b) funkce zeleně
c)

předpokládané péčeo zeleň (četnost sekání travních porostů)

d) požadovanédoby životrrosti'

vždy je třeba co nejpřesněji charakterizovat stanoviště, speciíikovat konkrétní podmínky a

požadavky, abybylo podle nich možno zvolit optimální druhy a odrůdy, které tyto požadavky
splňují. Je třeba vycházet pouze ze seznamu povolených odrud, který vydáváÚxzÚz a kde je i
charakteristika jednotlivých odrůd.
Zastoupení jednotlivých druhů ve směsích:

a) Základní nosné druhy tvoří ty, které mají v daných podmínkách předpoklady v porostu
převažovat a na stanovišti přetrvat. Jejich zastoupení ve směsích se pohybuje okolo 4a - 6a %.
Jsou to:
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kostřava červená výběžkatá
- kostřava červená trsnatá
- kostřava červená krátce výběžkatá
-

.::.1

:

b) Doptňkové druhy jsou nedílrrou součástísměsí. Doplňují nosné druhy pro vytvoření
porosfu, který splňuje co nejvíce požadavků.V průměrných podmÍnkách jsou ve směsích
zastoupeny 10 - 30

7o.

Jsou to:

lipnice luční
- jilek vytrvalý
- psineček tenký
- kostřava ovčí
- jílek jednoleý diploidní
-

c) Speciální druhy rozšiřují amplitudu pouŽitelnosti do podmínek se specifickými ekologickými požadavky. Do směsí se používajív množstvís- 20 %. }sou to:
pohaňka hřebenitá
lipnice hajní
- příp.vikvovité rostliny do 5 % (jetel plazivý čičorkapestrá i vyššízastoupení a
dalšídruhy)
-

Přil<lady vhodných travních směsí pro stanoviště s různými ekologick1ími podmínkami
uvádí příloha č. 2.

6.L.3 ZAKLÁDÁNÍ rnaVNÍcH PLoCH
Výsev se provádí ručně nebo mechanizovaně.

A. Ručníosévánísvahů se zpravidla provádí na menšíchplochách nízkých svahů s malým
sklonem a na plochách s humusovou vrstvou.

Výhody:

dá se použítbez jakýchkoli strojních zařízení
- nejnižšínáklady
_

Nevýhody:
možnost narušenípovrchu pocházením osob po svahu při osévání
nerovnoměrné rozhození osiva
- nutnost ručníhozaptavení osiva do Půdy, nebo jeho ponechání povětrnosťním
-

-

-

vlivům
až d'o vytvoření souvislého travního porostu chybí protíerozní ochrana.

Ručnívýsev je možno provádět jen na svazích bez ohrožení erozí za vhodných klimatických,
půdnícha morfologických podmínek.
B.

Mechanizované osévání svahů - hydroosev

Výhody:

- okamžitá ochrana svahu proti erozi
- ochrana osiva před nepříznivými vlivy
- úspora humusové zeminy (pro trvalou úspěšnost je minimá]rrí vrstva humusové
zeminy {cca 100 mm} potřebná; v extrémních podmínkách nutná)
- vysoká produktivita práce
- odstranění pracnosti
- osévání velkých a nepřísfupných ploch
- prodlouŽení doby setí'

Protierozní opatřenÍ na svazích pozemních komunikací
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Nevýhody:
-

.

:''

při prováděníbez humusové vrstvy chybíhumus pro výsadbu dřevin a
v extrémních podmínkách není zatravnění trvalé
v extrémníchpodmínkách nutnost intenzivního ošetřování (přihnojování a zá]ivka
v období sucňa).

Zát4,adní podmínky hydroosevu obsahují TP 28 "Zakláďání trávníků hydroosevem'' vydané
SdruŽením pro výstavbu si]nic Praha 199L,TKP kap. 13 aTP 99'

Hydroosev je kombinací chemické a biologické protierozní ochrany svahů. Chemické protieroznípŤísady ''přikotví'' osívo a organické látky k terénu a ochrání je proti erozi a vysýchání.
Vlastnosti protierozních přísa d:
protierozní účinnost
nezávadnost pro životníprostředí
- nesmí nepříznivě ovlivnit klíčení
a růst mladých travních porostů'
- dobrá
-

Používajíse tyto protierozní přísady;

- asfaltolatexové emulze SA 4 a SA 10' Z hlediska životnÍroprostředí není jejich pouŽívání
přílišžádoucí.Na písčitýchpůdách můžedojít k vytvoření pevného škrďoupu z tmelícísložky a jemného písku až 1 crn silrrého, který se často odlupuje. Při zasaženívyrašených dřevin
asfaltolatexovou emulzí dochází k popálení listu'
- různéakryiátové disperze (např. Sokrat). Některé mají vysokou protierozní účinnost,ale
nepříznivéúčinkyna klíčenírostlin. Z těchto akrylátových disperzí je třeba používatjen ty,
které současně nemají velký nepŤízntvý vliv na ktíčenía počátečnírůst rost1in,
- upravené sulfitové pryskyrice jako papírenský odpad, která nemá sice přílišvysokou protierozní účinnost,ale projevuje se u ní mimořádně pŤíznivývliv na Řhčení']a růst miadých
porostů. Tím dojde dříve k zapojeníporostu a převzetí protierozní ochrany.
Je nutno, aby se při hydroosevu použivaly,jen ty protieroznípřísady, které mají podle zákona
č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.763/2002 Sb. ověřenu shodu včeťněekologické nezávadnosti
výrobku.
C. Drnován

í

Drnoviání spočíváv položenía upevnění vrstvy předem nařezaného drnu na upravený svah.
Provádí se po celé ploše, nebo v pásech a roštech' Drn se upevní kolíky a zaLeje, aby lépe přilnul k terénu a rychle prokořenil. Předpoklad je kvalitní hustý předpěstovaný drn, proto se v
současnédobě přiliš nepoužívá

Někde se používáarmovaný drn. Drn se vypěstuje na geotextilii nebo travní rohoŽi, stočía
pokládá na místa, kde je třeba dosáhnout okamžitéhoúčinku(drnové koberce)' I v tomto
případě je předpoklad dobré protierozní účinnostidokonalé přilnutí k dobře upravenému
svahu a řádné upevnění v horní části svahu
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BYLINY

'

' .,

Vedle travních porostů je možno do protierozních opatření použítrůznévytrvalé byliny, které
jsou odolné, snesou extrémnípodmínky, mají dobrou protierozní účinnosta nevyžaďují pravidelné sekání.
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Jako nejvhodnější se v praxi osvědčily některé víkvovitérostliny. Přidávají se obvykle do
travních směsí i z důvodůobohacení půdy dusíkem a organickou hmotou, zvláště na stanovištích, kde není možno zajistit dodatečnou výŽivu. Jsou schopny asimilovat vzdušný dusík,
který se uvolňuje při jejich rozkladu.
Doporučenédruhy:

1etelplazívý - Trifolium repens L.
štírovníkrŮžkaý - Lotus cornitulatus L.
Medicago lupulina L.
tolice dětelová
- Onobrychis viciaeíolia L.
vičenec ligrus
- Coronilla varia L.
čičorkapestrá
Do travních směsí se zpravidla přidávají v množství do 5 % (vyjímečně do 10 %).
Zejrnéna čičorkapestrá je výborná protierozní rostlina pro jížníosluněné svahy. Dobře snáší
sucho imráz a nemá nároky na půdnía klimatické podmínky. Nevýhodou je pouzejejí pomalý
růst v prvnÍm roce a 20 - 40 % ťvrdých semen/ proto je třeba osivo skarifikovat. Nesnáší Vysokou hladinu spodní vody a hustou krycí rostlinu.

Z hlediska ú,držbysvahů je čičorkazvl'áště výhodná na místa, která jsou mimo dosah sekaček,
neboť nesnáší dobře sekání. Po seči pomaleji obrůstá. Pro její pomalý vý,voj v prvním roce je
vhodné vysévat ji s řídkou krycí rostlinou, např. jilkem nebo kostřavou červenou v poměru
75 "/" :25 %' oba druhy s čičorkouprokázaly výbornou krycí schopnost v prvním užitkovém
roce.

63
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Dřeviny - keře a stromy - mohou vhodně doplnit záHad,vegetačníchúprav tvořený travními
porosty. Kořeny dřevin spolu s kořeny trav prorostou a zpevní svah. Nadzemní částídřevin
zmírníkinetickou energii deště.
Výběr dřevin pro zPevnění svahů se provádí podle rajonizace, dalšíchpožadovaných funkcí
dřevin, odolností vůčinepříznivým vlivům na daném stanovišťi, podle půdnícha klimatických
podmínek a s ohledem na stabilitu svahu podle TP 99 Vysazování a ošetřování silničnívegetace, tab. 1.

Uspořádání dŤevin na svahu je z hlediska protierozní ochrany iúdržbysvahů vhodné do pásů,
viz. kap. 8'4 a obr. 3.04-4'02TP 99, případně jiného vhodného uspořádání.
Sadbový materiál musí mít Protokol o kontrole od rostlinolékařské správy' U překupovaného
materiálu musí být Prohlášení o shodě, že odpovídá příslušnýmČSN.
Výsadbu dřevin lze provádět:
- ze semen přÍmo na svah, ručně nebo hydroosevem
- řízky vegetativně se množícíchdřevin v hustém sponu
-

kolíky zproutípropletené do různých tvarů plůtků,hatí,povázků z živéhodřeva
sadovnick1imi vypěstky

Použítířízkůvrb pří protierozní ochraně svahů se projevilo jako nenákladná, jednoduchá,
rychlá a účinnáúprava.

Vrby patří k nejbohatšÍm rodům dřevin na světě. Vykazují velkou variabilitu a snadno se kříží.
}ednotlivé druhy rostou na zamokřených půdách ažpo půdy vysýchavé. Jsou však náročné na
příméoslunění svahu. Patří k pionýrským dřevinám, které obsazují nově vytvořenou nebo

Protierozní opatření na svazíCh pozemních komunikací
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uvolněnou půdu. Rychle lokalitu zakryjí, ale jsou postupně vytiačeny dřevinami, které se v
jejich stínu uchytí, rychle rostou a zastíní je'
Na silničnísvahy jsou vhodné keřovité vrby snášejícínedostatek vláhy. Vhodné druhy vrb do
protierozních úprav uvádí tab. č. 2. obsahuje i ekologické požadavky, uvádi výšku vrb, hustotu koruny, jejich schopnost vegetativního množenía vhodnost použití'

Rízky vrb se dobře uplatní na čerstvých půdách bez konkurence plevelů a travních porosťů.
Jsou světlomilné. Rostou i na kamenitých svazích bez živin. Naopak na humózních půdách se
jim dobře nedaří protože je tam silná konkurence rychierostoucích plevelů, které je zastíní'
Rízky vrb je možno použítí ke kotvení geotextilií a travních rohožína svah. Vhodné je sázet je
i do mulčovacíhorouna (mulčovací plachetka). Největším nepřítelem nově vysazených řízktt
vrb není nedostatek vláhy, aie konkurence plevelů, nebo současně vyseých trav, zejména na
živinami bohatých půdách. Proto je možno řízky vrb využíttam, kde,se neprovádí humusování
svahů, a to na jaře hned po vytvarování svahů, aby nebyla dána možnost vytvoření konkurence
plevelů'
Rízky vrb se připravují v předjaří, uskladní se v chladnu a v'ihku. Délka řízkůje obvykle O,2a 0,40 m. Yysazují se nejlépe btzy z jara, dokud nejsou vyrašeny' Sázejí se podle potřeby ve
sponech 0,10 - 0,40 m v řadě. odstupy jednotlivých řad podle potřeby 7 - 2,5 m. Je možno sázet
dvoj až trojřady ve vzdálenostech řad 0,5 m' Rízky vrb je moŽno použítke kotvení geotextilíína
svah, V tomto případě se použije sponů a vzdáIeností podle požadavků kotvené geotextilie.
řljzky, proutí a kolíky z vrb je možno dáIe použítdo různých průpletu, plůtků,pokrytů a povázek (obr. č'2,3,4,5).

Svahy záŤezr3' a násypů je nutno co nejdříve zatravnit' Do vytvořeného souvislého pevného
drnu ie teprve moŽno provádět
výsadbu sadovnickými výpěstkv s balem nebo orostokořenné.
Z hlediska stability svahu nelze vysazovat dřeviny vzrostlé s velkým balem. Je třeba dávat
přednost menšímstromům, které svah neúměrně nezatíží.

Výsadba dřevin sadovnick)Ími výpěstky do geotextilií se provádí buď hned po položení

geotextilíe, nebo až po vytvoření pevného drnu, který řádně připevní geotextilii ke svahu, aby
při práci na svahu nedošio k potrhání kořínkůmladých trav'

Vhodné je používatzahuštěné výsadby keřů do mulčovacího rouna/ které má nejen protierozní
účinek,ale navíc zabraňuje vysýchání a chrání mladé výsadby proti plevelům.

Rízky vrb do geotextilií se sázíihned po pokládce.
Jedním z protierozních opatření na svazích PK je sázení dřevin do vodorovných rýh, jirniž se
svah rozčiení,snížíse ryihlost proudící vody a současně se dřevinám zajisti potróbná vláha,
která se v rýhách při stékání ze svahu zachytí.

7
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73.

GEOTEXTILIE S HYDROOSEVEM
7.1..1' VŠEoBECNĚ
V podmínkách' kde již nestačípouhé zatravnění pomocí hydroosevu, použije se řidšínebo
hustšígeotextilie (lehké síťoviny' viz CSN 73 6733 čl.7 '5'2.4) a na ni se provede hydroosev.

14

TechnÍcképodmínky

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

Geotextilie chrání okamžitě svah proti erozi, neŽ futo funkci převezme souvisIý drn. Geotextilie
i pak spolupůsobí s ťravním porostem a chrání svah, dokud se fotodegradací nerozpadne.
Geotextilie se používajína svazích s nesoudržnou zeminou, pří sklonech 1:1,5 a strmějších, v
podmínkách, kde Lze geotextilie řádně ukotvit.

7.1.2 TECHNICrcÉpoŽaDAVKY
Požadavky na geotextilie do protierozních úprav:

žívotníprostředí,
- geotextilie nesmí bránit růstu vegetace,
- nezávadnost pro

- tvarová stálost,

velikost otvorů je důležitáhlavně u zemin s nepřetržitou křivkou zrnitosti. |e-li křivka zrnitosti plynulá,Ize předpokiádat tvorbu zemních agregátů. V tom případě lze použítgeotextilii
s velikostí otvorů do 1'2 mm. Je-li křivka zrnítosti přerušovaná, úzce ohraničená nebo se
skoky v průběhu a končí-lisoučasně u velikosti zrna2 mm, je nutno pouŽít hustšígeotextilii,
- odolnost proti fotodegradaci. Pořadí vhodnosti podle skionu k fotodegradaci syntetických
vláken: PAN - PET - PAD - PP. Z ekologického hlediska jsou vhodnější přírodnímateriály,
které mají požadovanou dobu životnosti. Pro jížrusvahy, pro půdy náchylné k erozi a půdy
bez humusu a žívinje nutno použítgeotextilie z rnateriáIu PET, nebo kombinované s
přírodními vlákny, jinak dojde k rozpadu dříve, než se vytvoří souvislý porost vegetace,
který převezme protierozní ochranu svahu,
_

- pevnost geotextilie musí být taková, aby odolávala unášecí síle přívalové vody, poryvům
větru a mechanickému namáhání pocházením pracovníků při pokládce a ú,držbě.Minimáhrí
pevnost geotextilie je 3 kN.m_l. Pevnost nad ].5 kN.m'l se jížnevyužíje,
- dobrá přilnavost k terénu,
- vlastní hmotnost je důležitáu geotextilti používaných k mulčování' Gramáž u těchto textilií
zpevněných vpichováním nemá klesnout pod 300 g.m-'.

Kotvy se tvarují z ocelového dráfu 6

-

10 mm, mají tvar

0,20-0,20-0,40 m podle charakteru podloží a gramáže geotextilie'

Ua

velikost 0,20-0,20-0,20 až

7.1,.3 TECHNOLOGIE
Geotextilie se položína upravený svah (odstranění nerovností - velké hroudy, kameny apod.) a
připevní. Pokládají se buď po vrstevnicích odspodu, nebo lépe po spádnici shora. Přetáhnou se
aŽ nad horní hranu svahu, kde se připevní a zahrnou se zeminou tak, aby se proudícívoda
nedostala pod geotextilii a nevymílala nýhy. To je základní požadavek pro zajištěnítrvalé
protierozní ochrany' Přesahy mezi jednotlivými pásy jsorr 0,].5 - 0,20 m podle velikosti ok
použitégeotextilie.
Kotvení se provádí buď kotvami tvaru U z betonářské oceli ve vzdálenostech 0,50 - 1,0 m podle
charakteru podložía pouŽité geotextilie nebo kolíky spojenými fixačnímdrátem. U řídkých
geotextilíí je možno přes spoje položit fixačnípás husté geotextilie.
Na připevněnou geotextilii se provede výsev travní směsi ručně nebo hydroosevem'

Protierozní opatření na svazích pozemních komunikacÍ
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GEoTEXTILIE PoLoŽENÁ Na osE"rý SVAH

7.2.1' vŠuonEcNĚ
Tento způsob je opačný než v kap'7.1', ale potlŽívá se v obdobných podmínkách jako předchozí
technologie tam, kde nestačípouhé osetí svahu travní směsí' Svah se nejprve oseje travní směsí
a na ni se poloŽí geotextilie, která svah i osivo ochrání před nepříznivými povětmostnÍmi
podmínkami. Podmínkou použitítéto technologie je, že povž1tá geotextilie umožníprorůstání
mladých travních porostů na rozdíl od nrulčovacíhorouna (mulčovacíplachetky), které má
naopak zabránit prorůstání vegetací a pouŽívá se na ochranu vysázených dřeviny před zapIevelením. Tento způsob je méně vhodný neŽ předchozí, ptotože při pokládce a upevňoviíní
geotextilie na svahu můžedojít k porušeníčerstvě osetého svahu.

7.2.2 TECHNICKÉpoŽaDAVKY
PoŽadavky na použitégeotextilie jsou z ekologického hlediška obdobné jako v čL.7.7.2: nezávadnost pro Životní prostředí, dobrá přilnavost k terénu, pevnost, odolnost proti fotodegradaci,
aie rozdíl je v charakteru geotextilie' Jedná se většinou o netkanou geotexti1ii, takové hustoty,
která umožníprorůstání klíčící
trávy. Kotví se obdobným způsobem jako geotextilie v č1'7.1'3.

7.2.3 TECHNOLOGIE
Na oseý svah (ručně nebo hydroosevem) se ihned položígeotextilie a dobře a hustě připevní'
V tomto případě je nejdůležitější,aby geotextilie ke svahu perfektně přih:rula, aby mladé rostlinky mohly dobře prorůst. V opačnémpřípadě, kdy není geotextilie dobřó položená a
připevněná, prorostou mladé rostlinky pod špatně položenou a nepřilnutou geotextilÍ, nadzvednou jí abez světla časem uhynott. Potom sice geotextilie po dobu své živofurosti svah proti
erozi ochráni ale nedojde k vytvoření travního porostu apa rozpadu geotextitie dojde k vytvoření zaplevelené plochy znáIeti:, z okolí svahu'
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GEosÍTE Z PLASTŮ S HYDRoosEVEM

7.3.1' vŠuonncNĚ
Používajíse v obdobných podmínkách jako předchozí geotextilie, zejrnéna u vodohospodářských staveb a u komunikaci které procháze1'í v blízkosti vodního toku' V krajině jsou
poněkud cízírnmateriálem a tak se v sílrničnímhospodářsťví příliš nepoužívají.

7.3.2 TECHNICKÉ poŽaDAvKY
Sítě (např' POLYNET) se vyrábí z polyetylenu nebo z polypropylenu v různých barvách. Sítě
mají různévelikosti ok s různým počtem spojů a různou tloušťku'

Pro protierozníúptavy svahů PK je možno použíttakové, které mají obdobné vlasťnosti jako
geotextilie. Životnost je závislána tloušťcesítě.
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7.3.3 TECHNOLOGIE
Pokládají se na urovnaný a ohumusovaný svah, nebo se po položeníprovede hydroosev. Platí
obdobrré podmínky jako v čl.7 '2.3. Plastové sítě jsou poněkud tuhé; špaťně přilnou k terénu,
proto je třeba věnovat pozornost kotvení'

7.4

TRAVNI ROHOZE

7.4:'' vŠnorEcNĚ
Travní rohoŽe jsou vyššímstupněm protierozní ochrany než geotextilie' }sou to vícevrstvé
geotextilie, které mají mezi jednotliqfmi vrsťvami osivo. Dobře položenéna upravený svah
jsou výborným protierozním opatřením na místa více etozí ohrožovaná'
}sou to zejména:

nesoudržná zemina
zemina s vyššímobsahem prachových částic
- zemina s přerušovanou křivkou zrnitosti v obl. do 8 mm
'zemina s velikostí zrn do 5 mm bez podílu větších zm
- sťrméa dlouhé svahy
- soustředěný přítok cizích vod na svah
- intenzivní přívalové srážky
- polohy nad 700 m n.m.
-

Travní rohože jsou sice nákladnější a jejich položenípracnější, než geotextilie, ale jejich výhody

jsou:

okamžitá ochrana svahů proti intenzivrúerozi,
možnost pokládky po celý rok' i když se travní porost vytvoří až tehdy , když má podmínky,
- potlačenírůsfu plevelů ze semen v podloží,
- udrženívlhkosti, kterou mohou využítklíčící
semena a mladé rostlinky'
- sníženínákladů na zálivku,
- možnost stabilizace většíchterenních nerovností a hlubokých erozních rýh pro vyťvoření
odtokových koryt s přirozeným travním povrchem.
-

Travní rohože nejsou vhodné :
k terénu, kde visí ve vzduchu a nedojde k vytvoření
travního porosfu,
- na skalnaých a kameniých svazích,
- v mělčíchpůdních profilech než0,25 m, kde je nelze řádně ukotvit,
- na neúživnýchsvazích bez minimální vrstvy humusové zeminy (cca 100 mm).

- na špaťně upravený svah, kde nepřil-lrou

7.4.2 TEcHNICxÉpoŽaDAVKY
V současnédobě se u nás vyrábí travní rohož z přírodních vláken (bavlna, juta, koudel). Tyto
materiály se Po čase rozpadnou a poskybrou travnÍň porostům živtny. Životnost travních
rohožímůževýobce regulovat přidáním syntetických vláken a zpevňovat mřížkou'

Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací
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Sorbenty (např. Sokrat), které mají schopnost zachytit vodu a postupně ji předávat ťravním
porostům se v praxí přfliš neosvědčily, protože v případě, že do 3 ýdnů po položenírohože
nebyly dostatečnédešťová srážky, rohoŽ ztvrdla a došlo k přetrhání kořínkůmladých trav.

osivo mezi jednotlivé vrstvy travní rohože je možno výrobcem připravit podle požadavku
odběratele.

7.4,3 TECHNOLOGIE
Travní rohože se pokládají obdobně jako ostatní geotextiiie (čl. 7.1.3), aie jejich použitívyžaduje
pečlivě upravený terén a pečlivějšípokládku a přikotvení ke svahu. Je-li nutné rohoŽ nastavovat, provede se překryt v délce 0,25 m a oba překrývané pruhy se pře1ožía přikotví.
Vhodnějšíje pokiádka po spádnici shora dolů, protože rohož lépe kopíruje terén' U kavní rohože ještě vice záIeží na tom, aby se pod ní nedostal soustředěný proud vody' proto se zvlášÍ
pečlivě provede zakotvení na horní části svahu asi 0;5 m od okraje svahu do měIké rýhy, která
se zahrne zeminou.
Travní rohož se pokládá na svah velice volně, protoŽe je třeba pďítat, že můžedojít k drobným
terenním změnám a ke sraženírohože (přírodní materíáI)' Předpoklad úspěšnostije v dokonalém přilnutí rohože k terénu.

KotvenísponamizbetonářskéocelitvarutJ,velikosti0,2-0,2-0,4mnebo0,4-0,2-0,4mse

provádí hustě tak, aby rohož přesně kopírovala terén.

osvědčilo se pohození položené a přikoťvené rohože sypkým materiálem (zemina, písek,
štěrk), aby se vytvořil dobrý kontakt s podložíma zajistilo vzlínání vody k osivu. Vhodná je i
pravidelrrá zálwka vodou, aby se co nejdříve vytvořil travní porost. Velmi dobře působíi záLivka kejdou.

Na svazích bez humusové zeminy a živin se doporučuje přihnojení minerálními hnojivy, pŤíp.
kompostem a v suchém období záIívka. Jínak můžečasem dojít k vyhyrrutí slabého travnÍro

porostu.

7.5

GEoRoHoŽn

7.5.1' vŠEonncNĚ
Jedná se o prostoÍovou strukturu vytvořenou z plošnésítě, ke které je připojena prostorově
uspořádaná síť(obr. č. 6). Po položení na svah se připevní, zahrne zeminou a oseje se. Používají
se v podmÍnkách vyššftoohroženísvahů vodní erozí. Sloužíjako trvalá ochrana povrchu
svahu proti erozí a v počátečnímstadiu chrání osivo a m]adé rostliny. Jsou finančně náročnější
nežběžnégeotextílie, proto se používajízejména v místech vyššíhoohroŽení vodní erozí.

7.5.2 TECHNICKÉpoŽaDAVKY
Požadavky na georohože jsou obdobné jako pro ostatní geotextilie na protierozní ochranu
svahů' To znamená nezávadnost pro životníprostředí, tvarová stďost, možnost prorůstání
vegetací a pod. a navíc snadná manip9lace na svahu. V současnédobě se k nám dováze1irůzné
druhy a systémy těchto materiálů ze zahranIčí'
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7.5.3 TECHNOLOGIE
Na svah zarovnaný do požadovaného tvaru Se po\ožívrsťva50-75 mm humusové zeminy.Na
svah se rczbalí georohož směrem shora dolů' Je nutno ponechat dostatečnou déiku na zakotvení na horním i dolrrím konci. Horní a dolní konec se zahrne do mělkých rýh délky 0,50 m a
hlubokých 0,25 m.
Přesahy sousedních rolí jsou minimálně 100 mm. Georohož se ke svahu připevní ocelovými
kolíky ve tvaru U, délky cca 300 mm podél okrajů v místech přesahů Po 1 - 1,5 m. Koťvenípo
ploše je závislé na sklonu svahu a provádí se v rozteči 1-2 m
Povrch se oseje travním osivem a zaspe jemnozrnnou humusovou zeminou tak, aby by|y
všechny prostory zaplněny. Zemina můžebýt předem promíchána s osivem. Povrch zeminy se
lehce přitiačí.Pro výsadby dřevin je možno georohož po spádnici rozříznout. Po výsadbě je
nutno odstáva;'ící okraje v rozŤíznutých místech pečlivě přikotvit.
Specifické posfupy pro použitíjednotlivých typů georohožídodá distributor georohože.

7.6

GEOBT'NKY

7.6.1' vŠrosEcl.{Ě
Geobuňky jsou třírozměrné prvky ve formě pásků geotextilií, geomŤíŽí,které jsou lokálně
pospojované, nebo plné s otvory, tvořícípo roztažení na svah prostorové buňky různévelikostí.
Přfl<lady geobuněk jsou na obr. č.7. Jsou vyráběny z polymerů nebo zpřírodních materiiálů.
Používajísena strmějších svazích více ohrožených erozí,v podmínkách kde je lze řádně přikotvit na svah.

7.6.2 TECHNICKÉ poŽaDAvKY
Základní technický i ekologický požadavek na

geobuňky je, aby nepůsobily nepffznivě na
životníprostředí, zejména na klíčenía nebránily růstu mladých porostů. Položíse na svah a
otvory - buňky - se zahrnou zeminou a osejí travním osivem' Většígeobuňky je možno í osázet
vhodn1ími bylinami nebo dřevinami. Geobuňky musí být tvarově stáIé, aby nedošlo k porušení
ve spojích a ke zborcení na svahu.
Kotvení se provádí buď ďevěnýrni kůly nebo ocelovými kotvami (roxor). DéIka kůlůje závislá
na výšce geobuňky a charakteru zeminy na svahu, aby řádně geobuňky upevnily, protože jsou
zatíŽeny i zeminou v buňkách. Výška geobuněk býxá od 100 do 300 mm.

7.6.3 TECHNOLOGIE
Podle různých systémůa druhů geobuněk se poněkud lišíi technologie pokládky. Každý distributor k výrobkům, které dodává dodá i pracovní postup. Základem je poloŽení na upravený
svah, přikotvení a zahrnutí zeminou vhodnou pro růst travních porostů, osetí, u větších
geobuněk pÍíp.osázení dřevinami.

Protierozní opatření na svazích pozemníCh komunikací
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7r

LINEÁRNÍ roanrNÍ vrÁxNo

7.7.L vŠnonrcNĚ
Jedná se o odlišnou technologii než předešlé. V podstatě se krátká lineární vlákna smíchajíse
zeminou, případně i s osivem a nanesou na svah. Zemjny armované textilními vlákny mají
zvýšenou pevnost v tlaku proti zeminěbez vláken. Zvětšením délky vláken se zvyšuje armovací efekt, dochází ke zvýšenípevnosti v prostém tiaku' Používajíse ke stabilizaci podloží,
polrrích cest, nebo na svahy proti erozi. Textilní vlákna vytvoří v zemině na svahu zpevnění
podobné zpevnění kořeny vegetace a spolu s následným vzrostlým travním porostem trvale
zpevni svah a ochrání ho proti erozi.

Výhody této technologie:
před položením urovnávat tak pečlivě
není třeba kotvení

- svah není nutno
-

Nevýhody:
-

dokonalé rozvolrrění vláken a jejich promíseníse zeminou je velmi obtížné.

7.7.2 TECHNICrcÉ poŽaDAVKY
Požadavky na textilní vlákna jsou stejné jako na ostatní geotextilie: nesrní mít nepříznivý viiv
na Životní prostředí, na osivo a mladé rostlinky. Vlákna mohou být i z PET, PP - odolná proti
slunečnímuzáření a s dobrou biologickou odolností proti mikroorganizmům. Vhodnější jsou
vlákna lnu. Jako přírodní koudelové vlákno má vysokou nasákavóst a po rozpadu poskybre
mlad11irn porostům hnojivo. Při použitína protierozní ochranu svahu není odolnost proti fotodegradací tak důIežitá, protože většina vláken není vystavena slunečnímuzáření, ale je
chráněna vrstvou zeminy, ve které jsou rozptýlena.

7.7,3 TECHNOLOGIE
Textilní vlákna délky 20 mm 40,60 nebo 100 nun Se rozvolní a dobře promíchajíse zeminou,
případně s travním osivem a rozprostřou Se na svah. Vhodnějšíz hlediska travnílo osiva je
provést výsev až pa poloŽení vrstvy zeminy a líneárního vlákna na svah, protože semena
některých trav uložená hlouběji nevyklíčía je to zbytečná ztráta. Při přimíchání osiva do zeminy s lineárním vláknem je třeba zvýšit výsevek.

78

BEToNovÉ vpcETAČNÍoPEVŇoVACÍ uÍrcE

7.8.L VŠEoBECNĚ''
Zpevnění svahů vegetačnímidilci se používáv místech silně ohroŽených erozí:
vodotečí
v místech soustředěného přítoku cizích vod po svazích PK
- u objektů komunikací
- na svahových kuželích
- na strmých svazích
-u
-
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-

v místech kde je třeba zajistit stabilitu svahů'

7.8.2 TECHNICKÉ poŽaDAvKY
Betonové dílce jsou:

plné - žIabovédílcepro zpevnění dna příkopů, rigolů, skluzů,
- vegetačnís různými systémy a tvary otvorů pro růst vegetace,
- skládané z jednotlivých dílůdo prostorové stěny, kde se vzniklé prostory vyplní humusovou
zeminou pro vegetaci' Používajíse pro opevnění sťrmých svahů, nejedná se o protierozní
ochranu.
Na našem trhu je velké množsťvírůzných typů Žlabových i vegetačních dílců.Příklady cementobetonových zatravňovcích dílcůjsou na obr. č. 8.
-

Požadavky na vegetačníbetonové dílce:
- odolnost proti ťrčinkůmvody a chemických látek podle Čstv zg 1326 a TKP kap. 18 (Beton
pro konstrukce)

pevnostní parametry pro beton třídy C 25/30 poďe ČsN EN zoo-r
Zemina na zahrnutí otvorů ve vegetačníchdílcíchpro vegetaci podstatně ovlivňuje stav
porostů. Proto je třeba věnovat pozornost její kvalitě a příp. úpravě, aby se co nejvíce b|ížtla
požadavkům uvedeným v č1.6.1.1.
-

7.8.3 TECHNOLOGIE
Vegetačnídílce se usadí na upravený svah do předepsaného sklonu, otvory se zahrnou zeminou a osejí travní směsí.

7.9

PLAsTovÉ zernavŇovAcÍ rrÍrcn

Plastové zatravňovací dílce (např. obr' č 9) je možno použítobdobně jako cemetobetonové, ale
pro svoji malou'hmotrrost nejsou vhodné k použitína zajištění stability svahu' Vzhledem k
tomu, že se při jejich použitíjednáo většíhmotu plastu v krajině trvale zabudovaných a
nepodléhajících'degradaci, jsou z ekologického hlediska pro potlžitína svahy v extravilánu
méně vhodné a jejích použitíby mělo být ojedinělé. Místo nich je možno použítprvků přírodě
bližších(cementobetonové vegetačníďlce, travní rohože apod.)'

zfusxoY PRo NAVRHovÁNÍ PRoTIERoZNÍCH

oPATŘENÍ

Při navrhování protierozních opatření je třeba řádně posoudit všechny geomorfologické, k]imatické a půdnípoměry (vliv geologického podkladu, velikost a tvar povodí, vlastnosti půd,
obsah prachovitých částíobsah humusu apod'), tvar a sklon svahů, způsob obhospodařování
zemědělských pozemků a protierozních opatření v krajině a zvážItjejich vliv na vznik a inten_
zltu erozních procesů na svazích pozemních komunikací. V grafu 1 s přílohou jsou shrnuty
zákJadní podmínky a jejich pŤíznivýči nepříznivý vliv na protierozní ochranu svahů.

Protierozní opatření na svazíCh pozemních komunikacÍ
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Zejména je třeba zjistit velikost, tvar povodí, přirozené svodnice vody a vegetačnífaktory tam,
kde bude záŤezový svah ohrožen přítoky vod z cizích pozemků. Tam, kde je možnéohrožení z
okolních pozemků, je třeba navrhnout účinnáopatření k omezení přítoku a k ochraně svahu a
správně navrhnout systém odvodňovacfilo zařízení. Plnění těchto zásad nutno důsledně vyŽadovat při přípravě a schvalování dokumentace staveb.
ZáL<Iadní

p

roti erozn í opa tření j e

hu

m

u

sov ání.

Základnou biotechnických protierozních opatření je zatravnění' Projektant musí citlivě posoudit jaké má travní porost, i dřeviny' podmínky (č1. 6.1.1, 6.1'z, 6.2,6'3 těchto TP) a na základě
toho provést výběr trav a návrh travních směsí (příl. 1, 2). Tam, kde jsou velíce nepříznivé
podmínky pro růst vegetace, navrhnout opatření pro jejich zlepšení (dodání potřebných žívin,

vláhy'zlepšenípůdníchpodmínekapod.).,':,'

Součást návrhu jakéhokoli biotechnického opatření a vegetačních úprav musí být i doporučené
ošetřováni zvláště v počátečnímobdobí.

Při uzavíránídodavatelsko odběratelských vztahů je třeba řádně dohodnout všechny podmínky dodávky a péčeo vegetaci (viz TP 28"Zakládání trávnftů hydroosevem'' č1. 3.5 a TKP 13) jak
v zátuční,takipazáruční době.

Při výběru

protierozních opatření je třeba dávat 'přednost přirozeným technologiím a
přírodním materiálům: hydroosevu, geotextiliím s hydroosevem a travním rohožímS
přírodnímmateriálem (juta, len, kokos), před použitímsítí(POLYNET), plastů, betonových
prvků a zvláště plastových dílců_ samozřejmě podle podmínek - viz tabulka 1.
Všechny pouŽité materiály musí mít požadované parametry, musí být nezávaďné z hlediska
životního prostředí a nesmí nepříznívě působit na klíčenía růst rostlin (TKP kap. 13 Vegetační
úpravy).

V extrémních podmínkách: suché, jlžnía západní svahy, nesoudržnézeminy, zeminy náchylné

k erozi, zeminy bez humusu a živin, ve všech místech, kde bude trvat dlouhonež dojde k

vyťvoření souvisiého travního porosfu, který geotextilii zastíníje nutno používat geotextilie s
vyššíodolností proti fotodegradaci. V ostatrrích případech používatspíšepřírodní materiály,
které svah proti erozi ochrání do vytvořením souvislého vegetačníhopokryvu, pak se rozpadnou a poskytnou vegetaci živiny.

U geotextiiií s nižšíodo]rrostí proti fotodegradaci je třeba,upravít vhodnější podmínky pro

vegetaci, aby došlo dříve k vytvoření souvislého drnu.

Tam, kde není možno provádět humusování je vhodné použítřízky vrb jako pionýrské dřeviny' které ochrání svah do té doby, než dorostou dřeviny cílové.

Na svahy je nutno používat nezaplevelenou zeminu nebo zeminu chemicky ošetřenou proti
plevelům.

9

OPRAVY EROZÍ POŠKOZENÝCH SVAHŮ

9J,

PoSoUZEtvÍ pnÍČINVZNIKU poŠxozEtgÍ

Při posuzování vzniklých poruch je třeba zvážit, zda jde o poruchu protierozního opatření
prvotní nebo jde o svahové sesuvy po smykových plochách, výrony podzemních vod, pr'íp.

22

Technické podmÍnky

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

propadliny pod nezhutněnými násypy a přítoky cizích vod, což jsou poruchy druhotné, vyžadujícíspecíální technická opatření.
Poruchy mohou vzniknout na svazích nově vybudovaných komunikac í, í na svazíchkomunikací mnoho 1et v provozu.
Důležitéje zvážít, zda se vzníHá porucha bude prohlubovat, nebo byla způsobena nahodilýmí
a pravděpodobnost opakování je velice ruzká a zda jde při opravě o návrat do původního
:
stavu nebo o stabilizování plochy v momentábrím stavu

vlivy

Příčinyporuch protierozních opatření:
A, Poruchy prvotní:
- malá

pečlivost při pokládce geotextilie, zejména nedostate čnézaIoženr na hornÍ části svahu

- nízká pevnost použítégeotextiiie

nedostatečnékotvení - malá hustota kotev
- nevhodné umístění
- nedostatečnépřekrytí jednotlivých pásů textilií
- nevhodná velikost ok geotextilie.
-

B. Poruchy drulqotné:
- koncent'race

a)

plošnéhoodtoku srážkových vod ze svahu do soustředěného proudu:

nevhodně navržený tvar svahu

b) špatně provedené svahovací práce s velkými výškový'rnirozdfly
c)

nerovnoměrné sedání provedené zemní konstrukce
- mechanické narušení protierozního opatření
_ soustředěný přítok z cizft.'o pozemku
- nefungující odvodňov ací zařízení
- výrony podzemních vod

Kritéria pro rozhodování o způsobu opravy:
1'

Vzniklá závadase projevuje:
pouze místně na ojedinělých místech
- pouze v malém rozsahu, ale soustředěně na určitou část chráněné plochy
- v celém rozsahu cl"rráněné plochy'
-

2.

Porucha vznikla:
souběhem několika nepříznivých vlivů a je malá pravděpodobnost opakování
velká pravděpodobnost opakování příčinvzniku
- vznik poruch je nahodilý a nelze s jistotou stanovit, které viivy jsou rozhodující
pro její vznik'
-

-

3' Vzniklé deformace:

- ztěžujívyužitíneboúdržbusvahu
-

4.

nuťno svah uvést do původníhostavu
jsou zanedbatelrré a nebrání t3držbě ploch.
a je

Vznik]é deformace:

-vykazují samovolnou tendenci ke stabilizaci
- projevují sklon k trvalému zhoršování stavu
- zatímnelze předpokládat, jak se vzniklá porucha bude dále vyvíjet.

Protierozní opatření na svazích pozemních komunÍkací
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V místě poruchy:

5.

-

-

92

již došlo v v1ivoji vegetačnfiro kryfu náletem
dosud nedošlo k žádnému vyvoji vegetace

ZPŮsoBY PRoVÁpĚtvÍ oPRAV

A. Poruchy způsobené nízkou pevností použitégeotextilie (výrobou nebo fotodegradací):
- je-li plocha bez vegetačníhokrytu, lze poruchy opravit celoplošně nebo dílčímpřekrytím
novou vhodnou geotextilií nebo zesilujícísítí.Kotvení je možno provádět s použitím
původních kotev nebo novými v požadované rozteči;
- je-li plocha jiŽ částečně pokryta řídce vegetací, nelze jiŽ v těchto místech položit novou
geotextilii po celé ploše, paklze provést položenínové geotextilie jen v porušených místech
mezi ostrůvky vegetace a řádně přikotvit, nebo provést výsev travních porostů s bylinami
(např' čičorkapestrá) podle rozsahu ručně nebo hydroosevem a výsadbu dřevin (řízky,
sadovnické výpěstky).
B. Poruchy
_

plynoucí z nedostatečného překryfu pásu nebo nedostatečnéhustoý kotvení:

kotvení dophrít, nedostatečný překryt odstranit položenímpásu geotextiiie přes porušená
místa. Hustota kotev na okraji pásů musí být většíneŽ uvnitř pásů.

C. Plošnénerovnosti (propadliny) s oblýmr přechodovýrni ťvary:

obvykle vznikají v záŤezech na skalním podložídodatečným nestejnoměrným zhutněním
nasypaného materiálu' Pokud nebyla porušena geotextilie, nedošlo k zvětšenípria,eno sklonu
svahu, které by se mohlo stát příčinouvzniku svahového sesuvu/ a propadlina má plyrrulý
_
průběh, který nenarušíúdržbuSvahu, moŽno ponechat ve vzniklém stavu.

V opačnémpřípadě je nutno propadlinu doplnit zeminou a vzniklý povrch pokrýt novou
geotextilií a řádně přikoťvit.
:

D. Erozní ťýhy s ostrymí přechodovými hranami:

ost1é hrany jsou typickým ukazatelem čerstvých a tím i pokračujícícherozních procesů.
Mohou vzníkat na nových svazích i na svazích již stabilizovaných,přivýskytu nějaké závažné
příčiny, např. přívalov4 sráž\a při změně způsobu obhospodařování výše ležícíhozemědělského pozemku a při nefungujícím odvodňovacím zaŤízeni. Hluboké eroznírýhy se nejlépe btabiiizují zásypem hrubého kameniva (lomový kámen, makadam) a povrch se uzavřó vrstvou
jemnějšÍro materiálu: hlinítou zeminou na štěrkodrť. Povrch je vhodné stabilizovat geotextilií
nebo travní rohoží.Mimořádnou pozornost nutno věnovat dostatečnémupřekrytí-geotextilie
přes horní hranu svahu a hustému a dostatečně htubokém kotvení (min. 4 kowy na 1 m2).
Eroznírýhy, u kterých se předpokLáďajiopakované soustředěné odtoky po přívalových deštích,
které není vhodné rozptylovat do většíplochy, je vhodné stabilizovai v přewořeném stavu
travní rohoží.Travní rohož se pokládá vodorovně odspodu s přesahy 30 "h apřes hrany]rýhy se
přetáhne pás geotextilie o několik metrů (poďe sifuace), aby se zajistI\o, že se rýha nerozšíří.
Rohož se přehne a přehrnutý pá'travní rohože se hustě přikotví. Stejně pečtívěse kotví dno
rýhy tak, aby rohož měla v každémmístě kontakt se zeminou. Je vhodné dno rýhy zatížltpohozením kameniva v jedné vrstvě'
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Yždy je třeba posoudit zda se jedná o povrchovou erozí nebo již o narušenístability svahů' Při
narušení stability svahu musí odborník posoudit stav a navrhnout příslušná opatření (např.
odtěženínamrzavé zeminy, příp' řešenízatěžovacílavicí z hrubého kameniva, drátěné koše s
kamenivem, gabiony apod.).

10

ÚpnŽne

Údrzba protierozních opatření sestává zúdržbytechnických částía zpéčeo vegetaci.

L0.1 Úpn'Žna TECHMcrcýcg ČÁsrÍPRoTIERoZNÍCH Úrnnv
Nejdůležitějšíje pravidelně provádět údržbuvšech odvodňovacích zařizení tak' aby
bezpečně zachytila a neškodně odvedla povrchové i podzemní vody, aby nedocházelo ke
škodám způsobeným odtokem v nechráněných,místech svahů.

V prvním roce po

provedení biotechnických opatření je účelnéprovádět jejich prohlídky,
zvláště po výskyfu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek a opravovat drobné
poruchy. odstraněním drobných poruch je možno předejít zbytečným pracným a nákladným
opravám narušených konstrukcí. Po třech letech bý,vají většinou svahy komunikací stabilizovány, a1e i potom je třeba trvale udržovat odvodňova cí zařízenífunkční.
Při údržběse provádí i opravy erozínarušenýchmíst (viz č1.9)'

102

pÉČro VEGETACI

Při udržovánísvahů nelze zapomÍnat na péčio vegetaci, $. travní porosty
1'0.2.1'

a

dřeviny.

pÉČro TRAVNÍ ponosry

Nejdůležitějšíje intenzivní péčev prvním období po výsevu, a to:
před předáním uživateli - zajišťujepéčidodavatel (víz TKP kap. 13)
- v záručnídobě je nutno rozsah péčespecifikovat při uzavírání dodavatelsko odběratelských
-

vztahů
- po záručnídobě zajíšťu)esprávce komunikace buď vlastnÍmi silami nebo dodavatelsky.
Ošetřováním se rozumí:
- zav\aŽování
- hnojení
- sekání porostů
- Příp. dosetí nevzešlých míst.
Podrobněji viz TP 28,TP 99 a TKP kapitola 13.

10.2.2 pÉČno DŘEVINY
ošetřování dřevin v různých stadiích vývoje je podrobně zpracováno v TP 99'

ProtieroznÍ opatření na svazích pozemních komunikacÍ
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ZKoUŠENÍA KONTROLA

11.], DRUHY ZKOUSEK
Požadovanévlastnosti stavebních materiálů použiých pro protierozní ochranu svahů a hotové
úpravy se ověřují zkouškami průkazními a kontrolními. V dokumentaci o převzetí prací jsou
zahrnuty veškerézkoušky průkaznía kontrolní napoužitych materiálech.

11'2 ZKoUŠENÍnnarEnrarŮ
11'.2:l' PRÚKAZNÍ

zrcouŠrcy

Pro geotextilie' travní rohože, geobuňky, betonové vegetačnídílce, apod. se za výsledek
průkazních zkoušek považují doklady o posouzení shody podle zákona č. 22/1997 Sb', ve
znění pozdějších předpisů a naŤízenívIády č. 1"63/2002 sb. Vlastrrosti výrobků musí být v
souladu s ČsN 73 6731-3 a těmito TP a nejpozdějí při přejímce je dokládá zhotovitel kopi-emi
protokolů s výsledky zkoušek a jejich hodnocením
Osivo a sadbový materiál musí mít protokol o kontrole od rostlinoiékařské správy, u překupovaného materiálu prohlášení o shodě, že odpovídá příslušným ČSN. Musí být v souladu se
zákonem č' 36/2a02 Sb., o rostlinolékařské péčia vyhláškou Ministerstva zemědělství č.
191/1996, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

11.2.2

KoNTRoLNÍ ZKouŠxy

V průběhu a po dokončeníprací se ověřuje dosaženítechnických a kvalitativních parametrů,

které jsou předepsané dokumentací a shoda s průkaznímizkouškami.

Kontrolní zkoušky humusové zeminy pro vegetaci, včeťnězeminy pro geobuňky, prostorové
geotextilie a zahrnutí otvorů ve vegetačníchdílcíchse provádí podle dokumentace a požadavků v čl. 6.1.1 a TKP 13.
U osiva se provádí kontrola klíčivostia dodržovánísloženítravní směsi podle dokumentace.
.
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ZKoUŠENÍHoTovÉ Úr'new

V rámci kontroly konečnéúpravy se vizuálně zjišťuje:
odvodňovacfrto zařízení,
- sklon a úprava povrchu svahu (bez větších nerovností pro dobý kontakt geotextilie se zeminou na svahu pro zajištění prorůstání vegetace,
- pečlivéprovedení pokládky geotextilií, řádné zajištěnía ukotvení geotextilie na homí části
svahu, dostatečnékotvení podle dokumentace,
- správná funkce

-pokryvnosttravníhoporosfupoprvnínebolépepodruhéseči,
-

ujmutí sadbového rostlinného materiálu.
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BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Při všech pracích při provádění a lúďržbě protierozních opatřeních musí být dodrženy všechny
platné předpisy' jak technické, hygienické a bezpečnosti práce (vyhláška ČÚnp č' 324/7991sb.)
i pravidla silniční|roprovozu a je nutno používatpředepsané ochranné pomůcky.
Při práci Za provozu musí být pracovníci vybaveni výstražnýrni oděvy s označenímz reLroreflexrrfto materiálu s vysokou viditelností, v provedení dle Čstv Etv 471' resp. zákonem č.
361,/20a0 Sb. a vyhláškou MDS č.3a/2001' Sb. Všechna vozidla musí být vybavena zvlášhrím
výstražným světlem podle vyhlášky č. 341' / 2a02 sb'
označení pracovíšťmusí odpovídat ustanovením následujících předpisů

:

-

zákon č. 36t /20aa Sb., o Provozu na pozelTlních komunikacích a o změně některých zákonů
ve znění pozděiších pŤedpisů,

-

vyhláška MDS č. 30/2001Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozelnÍrích komunikacích a úprava ařízení plovozu na pozeÍnníchkomunikacích,

-

ČsN EN

12899-1 StáIé svíslédopravní značky,

přechodné dopravn í značenína pozemních komunikacích.
Při práci pracovníků při protierozních úpravách na určitémúseku silrrice se musí pracovní
místo označit ďopravnímí kužely, resp. vodicími deskami a přenosnými SDZ (obr. č. 10) a
pojízdnou uzavírkovou tabulí a přenosn.irni SDZ (obr. č. 11).
- TP 66 Zásaďy pro

Dopravní kužely, resp. vodicí desky pro označení pracovnilro místa musí mít výšku min. 0,5 m'
Pro příčnou uzávěru se použijíalespoň 3 kužely, které se rozestaví tak' aby jejich příčnéodstupybyly''0,6 * 1,0,In a podébré odstupy 1 - 3 m. Maximáiní odsfupy kuželů.resp. uodících desek,
podélnéuzávéry jsou 6 m. Přenosné dopravni značky musí být umístěny na černobíleprúhovaných sioupcích tak, aby spodní okraj značky byl nejméně 0,6 m nad vozovkou.
Dále se pracovní místo na silnicích mimo obec označíalespoň těmito značkami:

A
A

Práce na silnici (z obou stran uzavírky) ve vzdálenosti 400 m před uzavírkou,
6b Zúženávozovka (ze strany uzavírky) ve vzdáienosti 200 m před uzavírkou
]

5

dále zpravtdla značkami:
B 27aZákazpŤeďjíždění ve vzdálenosti 300 m před uzavírkou,
B 20a omezená rychlost ve vzdálenosti 200 m (70), přtpadně 100 m (50) před uzávěrkou,
B 26 Konec všech zákaz&ve vzdálenosti 20 mzauzavírkou;
a

I

případně podle potřeby značkami:
P 7 Přednost protijedoucích vozidel,
P 8 Přednost před protijedoucími vozidly.
Pří umísťovánídopravních značek se postupuje podle TP 66.
}inou možnostíoznačenípracovního místa na si]rricích je použitípojízďné uzavírkové tabule
ty"pu2, která se umísťuje těsně před uzavřené místo, přičemžpodél uzavřeného místa a za ním
se osadí dopravní kužely stejně jako v předešlém případě. Před částečnou uzavírku se dáLe z
obou stran osadí přenosná dopravní značka A 15 Práce na siinici cca 200 až 400 m před
uzavavírku. V případě, že pojízdná uzavírková tabule není zřete]ně viditelná ze vzdálenosti
nejméně 200 m je před ni nutno osadit zařízenípředběžnévýstrahy.
]

Protierozní opatření na sVaZíCh pozemních komunikací
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SoUuSEIÍCÍ pŘEppIsY A NoRMY

- Zákonč'L/20a1'Sb., o silničnídopravě
- Zákonč.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v plabrém znění
- Zákonč.17 /199I Sb., o životnímprostředí
- Zákonč.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů ve
znění pozdějšíchpředpisů
- Zákon č. 50 / 1.976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějšíchpředpisů
- Zákonč.92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
- Zákon č.1'14/ 7992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějšíchpředpisů
- Zákonč.I47 /1996 Sb., o rostlinolékařské péčia o změnách některých zákonů, jakvyp|ý,vá ze
změn prováděcího zákona č. 409 /2aaa Sb' a zákona č.314/2a01 Sb.
- Zákon č. L57 /1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
dalšíchzákonů
- Zákon č.254/2au' Sb., o vodách a o změně některých zákonů
- Zákon č. 258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíchzákonů
- Zákon č.367/2a00 Sb" o Provozu na pozemních komunikacích a o změně někteých zákonů
ve znění pozdějšíchpředpisů,
- Nařízení vlády č.1'63/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky
- Vyhláška č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu
- Vyhláška MDS č. 30/2001' Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava aÍízeníprovozuna pozemních komunikacích,
- Vyhláška č. 1'a4/1997 sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném
znění
- Vyhláška č.1'87 /1994Sb., kterou se provádí zákono silničnídopravě
- Vyhláška Ministerstva zemědělstýí č.791'/1996 sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
- Vyhláška ČÚnp č.324/7990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízenípři stavebních
pracích,

MDs č' 34L/1OO2Sb., o schvalování technické způsobílostia o technických
podmínkách provozu vozidel na pozeÍTaíchkomunikacích.

- Vyhtáška

ČsN 01 8020 Dopravní značkyna pozemních komunikacích
- ČsN 46 0610 Osivo a sadba. Zkoušení osiva
- ČsN 46 48}zPrůmyslová hnojiva
- ČsN 46 4g)zVýpěstky okrasných dřevin. Společná a záL<I,aďníustanoverrí
- Čsiv EN 12944-1 Hnojiva, materiály k vápnění a prostředky ke zlepšenípůd-Slovník-Část1:
Všeobecné termíny
- Čstv EN 12944-2 Hnojiva, materiály k vápnění a prostředky ke zlepšenípůd-Slovník-Část2:
Hnojiva
-
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CSN 465735 Průmysiovékomposty
- ČsN 46 5891' Skladovanie prípravkou na ochranu rastlín
- ČsN 723OO0 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců.Společná ustanovení
- ČsN 73I32z Stanovení mrazuvzdornosti betonu
- ČsN 731'325 Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácen'ými zkouškami
- ČsN 73 t326 Stanovení odolrrosti povrchu cementového betonu proti působenívody
-

a

chemických rozmrazovacích látek
- ČsN 73 3050 Zemnépráce. Všeobecné ustanovenia
- Čstv 73 6000 Názvosloví silničních komunikací

ČsN 73 6L01' Projektování silnic a dálnic
- ČsN 73 6131' Stavba vozovek. Dlažby a dílce' Část 3' Kryty z vegetačních dílců
- ČsN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
_ ČsN 75 6L01Stokové sítě a kanalízačnípřípojky
- ČsN 83 9001 Sadovnicťví a krajinářství. TerminoLogie-Základní odborné termíny a definice
- Čstv DIN 18915 Sadovnictví a krajinářství. Práce s půdou (83 9011)
- Čstv DIN 18916 Sadovnictví a krajinářství. Výsadba rostlin (83 9031)
- ČsN DIN 18917 Sadovnictví a krajinářství.Zakláďání trávníků(83 9031)
- ČsN 733040 Geotextilie v stavebných konštrukciách. ZáHadné ustanovenia
- ČsN 80 0847 Zkoušeníodolrrosti plošných textilií proti působení plísnía bakterií. Zahrabá-

vací metoda

ČsN EN 965 Geotextilie a výrobky podobné geotextíliím' Stanovení plošnéhmotnosti
- Čsru EN ISo 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi
- ČsN EN 12224 Geotextilie a výrobky podobné geotextiiiím - Zj1šťováníodolnosti proti
povětrnostním vlivům
_ ČsN EN 12245 Geotextilíe a výrobky podobné geotextiliím - Zj\šťováníodoirrosti proti
mikroorganizmům pomocí zkoušky zahrabaváním do zeminy
- Čstv EN 13252 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro
_

pouŽití r' odvodňovacích systémech
- ČsN EN 13253 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro
použitípři stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužovríníbřehů)-netýká se
povrchové eÍoze, kdy je geotextilie na pourchu
- Čstv EN 12899-1Stálé svislé dopravní značky,
- Čsw EN 471 Yýstražnéoděvy s vysokou viditelrostí

TKP staveb pozemních komunikací
kap' 1. Všeobecně
kap.4. Zemnípráce
kap' 13. Vegetační úpravy
TP 28 Zakládánítrávníků hydroosevem. Sdruženípro výstavbu sibric L991

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značenína pozemních komunikacích
TP 83 odvodnění pozemních komunikací
TP 97 Geotextilie a dalšígeosyntetické materiály v zemním těiese pozemních komunikací

Protierozní opatření na svazÍCh pozemních komunikací
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TP 99 Vysazování a ošetřování silničnívegetace

VL

2

Si]ničnítěleso

vLL'zodvodnění
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Příloha grafu č. 1

oDoLI{oST pŮn PROTI ERoZI
A. Vliv eeoloeického podkladu na vlastnosti půdotvornéhosubstrátu:
podmínky příznívé: vápencové a dolomitické
vyvřeliny, staršívyvřeliny
méně přunívé ]
nejméně příznivé:
sedimený: písčité,hlinité, jíIovitékřídovéslíny
flyš
velmi nepříznivé:
sprašové usazeniny
mimořádně nepříznivé :
B. Podle vlastností

půdy písčité - odolné z hlediska propustností
jíovité - vysoký stupeň soudržnosti
htinité - střední propustnost, značná nesoudržnost,
obsah prachových částic - méně přtznivé

nehumózní spraše }nejméně pŤíznivés nedostatkem tmelicích koloídních
sprašové hlíny
} částic
Textura
skeletové půdy

- odolrré proti erozi

Struktura
drobtovitá struktura - odolné proti erozi
prašná struktura - neodolrré, málo propustné
C. Půdnítyp
Nejlépe vzdorují erozi - černozemě (drobtovitá struktura)
- hnědozemě (nedostatečně vyvinutá struktura)
méně odolrré
nepříznivé
- podzoly (prašná struktura, nesoudržnost)
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TABULKA

1

POUŽITÍ IEDNOTLIVÝCH TECHNOLOGIÍ

Podmínky

Technologie
Zatravněni a výsev bylin,
Dřeviny ručnívýsev

humusované svahy a půdy nenáchylné k erozi

násyp do sklonu 1:2, častéstřídání ziřezŮanásyptl
délka svahu do 3 m

menšíplošný rozsah
Hydroosev

ziňezy, násypy, délka svahů 3-5 m, v příznivých podmínkách
sklon do 1:0,6

i

většídélka e

sklon svahů 1:2až1:l,5

velký plošný rozsah
plynulá křivka zrnitosti
propustná zemina

3eotextilie s hydroosevem,
]eosítě

Travní rohože

zářezy,násypy, délka svahů nad 5 m

sklon svahů l:l,5 a strmější
nepřiznivé půdnípodmínky: přerušovaná křivka zmitosti v oblasti nad 8 mm
zeminy náchylné k erozi
hloubka půdního profilu aspoň 0,25 m pro dobré zakotvení

záíezy,nžsypy, délka svahů nad 5 m

sklon svahů l:l,5 a strmější
nepříznivé půdnípodmínky: přerušovaná křivka trnitosti v oblasti do 8 mm
velikost zrn do 5 mm bez podílu většíchan
nesoudrŽná zemina náchylná k erozi
hloubka půdníhoprofilu min' 0,25 m a více pro řádné ukowení
moŽnost přítoku cizích vod na svah
nezhutněný povrch, celoplošně nebo jen ochrana kritických mist;
_

homí hrana svahů

- soustředěný přítok

cizích vod na svah
oblast s intenzivními a přívalovými srážkami
vyššípolohy nad 700 m n.m,
břehové úpravy vodotečívedle PK
stabilizace většíchterénníchnerovností

Lineámí textilní vlakno

intenzivní dešťovésraŽky
zeminy písčité,jílovité,spraše
stabiIizace podloŽí

3eorohože,
3eobuňky

sklon svahu většíneŽ 1 : 1,5
zeminy náchylné k erozi
intenzivní dešťovésraŽky
podmáčené svahy
břehové úpravy vodotečívedle PK

Jetonové vegetačnídílce

délka svahů nad 5 m
sklon svahů vetšíjakl:1,5
zeminy náchylné k erozi
úprava břehů vodotečí
svahové kuŽele objektů komunikací
přítok cizích vod na svah
narušená stabilita svahů
l až2řady kolen betonových rigolů nebo skluzů

Protierozní opatřenÍ na svazÍCh pozemních komunikacÍ
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Příloha č' 1

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍcH rnavNÍCH DRUHÚ A JEIICH PoUŽITÍ
Kostřava červená - Festuca rubra L. - vyskyfuje se ve formě trsnaté í výběžkaté,rná středně
rychlý vi'voj po zasetí, je velmi vytrvalá, adaptíbilrrív různých stanovištních i klimatických
podmínkách, nenáročná na živtny a poměrně hluboce koření.
Kostřava ovčí- Festuca ovina L. - je vytrvalá, hustě trsnatá, mánízký vzrůst a pomalejšívýruoj.
Uplatňuje se především na extrémně vysýchavých stanovištích a písčiýchpůdách. Roste i tam,
kde jIž kostřava červená neroste.

Lipnice luční_ Poa pratensis L. - velmi vytrvalý druh, pomalu se vy'víjí. Má četnépodzemní
výběžky, které zabezpečujízaplňováníptázdných míst v porostu. Je to druh s velkou stanovištnípřizpůsobivostí, neškodí ji holomrazy, ani déLe Ležícísněhová vrstva. Dobře snáší déle
trvajícísucho, po poškození má schopnost rychle obrážet zpoďzemnich výběžků. Půdy těŽké a
málo vzdušnélipnici nevyhovují' Uplatní se zejména na chladných a vIhčích,na Sevet obrácených svazích.

Lipnice smáčknutá - Poa compressa L. - nenáročný druh s jemnou texfurou; má nízký vzrůst,
malý nárust hmoty, vyMáří souvislý drn s protierozním účinkem.Využívá se především při
ozeleňování výsypek, silničníchsvahů a jiných rekultivovaných ploch.
Lirrnice hainí - Poa nemoralis L. - víceletÝ. volně trsnatý. přízrrůsobivÝ druh s oomalÝm vývo-

jem. Je významnou sloŽkou směsí pro zastíněná stanoviště s extenzívru údržbou;vytváří hustý

drn.

po zasetí, s větším nárůstem biomaIílek v.vtrvalý - Lolium perenne L' - má velmi rychlý
"yvoi
sy a nižšívytrvalostí. Je to trsnatý druh, na extenzivně udržovaných ploch ách, zvLáště v sušších
oblastech, velmi brzy řídne a mizí z porosfu. Pro svůj rychlý počátečnírůst se přidává do směsí
hlavně jako startovací komponent.

Fsineček tenkÝ - Asrostis tenuis sibth. - ie iemný. ruzkÝ druh s oodzemními vÝběŽkv: má
velmi pomalý vyvoj po zasetí a rovněž na jaře pozdě obrůstá. Uplatňuje se dobře i na chudých
půdách. Je odolný vůčidrsnějším klimatickým podmÍnkám ve vyššíchpolohách. Vyťváří husý
drn se stabilizačním účinkem,má silrrou konkurenčníschopnost, proto se do směsí používáv
malém zastoupení'
Poháňka hřebenitá - Cynosurus cristatus L. - druh nenáročný na živiny, snáší i silně kyselé
půdy.Vyhovujíji vthká stanoviště, na kterých dobře odnožuje.
Deschampsia caespitosa L.' P. Beauv' - velmi odolný druh, adaptibilní na
stanoviště, většÍnu roku má svěže zelenou barvu.

Metlice trsnatá

_

Iílek iednoletý diploidní _ Lolium multiflorum Lam.var. westerwoldicum l{itm. (2n) - iednoletá forma jílku mnohokvětého s obdobnými morfologick1ími vlastnostmi. Plně se vyvíjíuž v
roce zásevu. |eho rychlý počátečnívyvoj umožňuje phrit funkci krycí rostliny. Vyhovují mu
středně těžképůdy a dostatek srážek' V dobrých podmínkách se vyznačuje vysokou tvorbou
nadzemní biomasy. Rozlíšujeme formy diploidní a tetraploidní podobně jako u jílku vytrvalého. Pro účelyprotierozního zatravnění jsou vhodné méně vzrůstnédiploidní druhy.

Protierozní opatření na svazích pozemníCh komunikací
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Bojínek cibulka{ý _ Phleum Pratense ssP. nodosum (L.) Trab. - je nízkéhopřízemního vzrůsfu,
po zasetí rychle vzrťstá a rozrůstá se. Listy má středně široké,zelené i v zimě. I na kyprých
půdách má mělký kořenový systém, který nicméně umožňuje osvojování si i těžko přístupných
živin. Můžezakořeňovat í z kolének stébel doťýkajícíchse půdy.
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pŘÍrrapY TRAvNÍcH snaĚsÍ

Příloha č.2

PRo STANoVIŠTĚ s nŮzNÝMI EKoLoGICKÝMI PoDMÍNKAMI
1' Směs pro písčité,suché půdy s

a)

7a%
1'a %
15 %
35%
15%
70 "/o
5%

výslunnou polohou

10%
rc %
5%
15 To
30%
70 %
1.0 %

suššímiklimatick}irni podmínkami:

kostřava červená trsnatá
kostřava červená krátce výběžkatá
kostřava červená výběžkatá
kostřava ovčí
lipnice smáčknutá
jílek vytrvaiý
jetel plazivý (štírovníkr,3žkatý)
Doporučený výsevek 25 g na m2

b)

a

*)

kostřava červená trsnatá
kostřava červená krátce výběžkatá
kostřava červená trsnatá
kostřava červená výběžkatá
kostřava ovčí
lipnice smáčknutá
lipnice luční

Doporučený výsevek 25 g na m2
2. Směs

pro suššístředně těžképůdy s výslunnou polohoul

o/,
10%
I0 o/,
z0 %
10%
20 %
10%
70 %
I0

kostřava červená trsnatá
kostřava červená krátce výběžkatá
kostřava červená trsnatá
kostřava červená výběžkatá
kostřava ovčí
lipnice luční
psineček tenký
jílek vytrvalý

Doporučený výsevek 15 g na m2
3. Směs pro

vlhčí,středně těŽké a těžképůdy s výslunnou polohou:

15%
70%
70%
15%
20%
10%
10 "/',
10 %

kostřava červená trsnatá
kostřava červená krátce výběžkatá
kostřava červená trsnatá
kostřava červená výběžkatá
lipnice luční
psineček tenký
jflek vytrvalý
bojínek cibulkaý

Doporučený výsevek 15 g na m2
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4. Směs pro stanoviště s dostatkem

40%
25%
L5%
z0%

vláhy, dobře zásobené Živinami:

lipnice luční
kostřava červená výběžkatá
kostřava červená trsnatá
jílek vytrvalý
Doporučený výsevek

1'5

- z0 g na

m'

5. Směs pro zastíněná stanoviště:
1"0%

rc%
1,0%

40%
%
1,A%
1.0

1.0 %

kostřava červená trsnatá
kostřava červená krátce výběžkatá
kostřava červená v ýběžkatá
lipnice hajní
psineček tenký
poháňka hřebenitá
jílek vyťrvalý
Doporučený výsevek 15 g na m2

6. Směs pro stanoviště ve

2A%
25%
n
o,/
//o
8%
1"A%

15%
1.0

%

5%

vyššíchpolohách s drsnějšímiklimatickými podmínkami:

lipnice luční
kostřava červená výběžkatá
kostřava červená krátce výběžkatá
kostřava červená trsnatá
jílek vytrvalý
bojínek cibulkaý
psineček tenký
trojštět žIutavý
Doporučený výsevek 20 g na m2

7_ Směs pro stanoviště ve vysokých polohách s drsn;Írni klimatickými podmínkami, půdy
chudé s nižšíhodnotou pH:

3A%
25%
15%
20%
70%

kostřava červená výběžkatá
kostřava červená trsnatá
iipnice luční
psineček tenký
jílek vytrvalý
Doporučený výsevek 20 g na m2

8. Směs pro suššístanoviště s

35%
20%
1.5 %
1.5 %

1.5%

nižšízásobou živin:

kostřava červená v ýb ěžkatá
kostřava červená trsnatá
kostřava ovčí
lipnice luční
jílek vyťrvalý
Doporučený výsevek 25 gnam?
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Poznámka:
*)

Doporučenévýsevky pro klíčivosta čistofu 80-100 %'
Při nižšíužitrréhodnotě nutno výsevek zvýšLt

Uvedená množsťvíosiva respektují stresové podmínky na svazích komunikací (půdy chudé na
humus, vláhu i žívlny,výsušná stanoviště apod.). Při.příznivých podmínkách pro vývoj trav
(malá svažitost, dostatečná hloubka ornice, dobré vláhové poměry apod.) Lze tyto doporučené
výsevky snížitaž o 1/4'
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ooR,

č.1

3CHEMA 0CHKANY 7VAHU NÁgyru
GEOíEXÍILlEMl

A) 5 ROVNýM UKoNčENíM
GEaÍEXflL|E e hydraoeevem nebo
íRAVNI R0H0Z

pro eklon evahu

do 1:1,5

E) EALENÉ

r<avn aonož nevo
GE)ROHOž nebo
aEoÚUŇrY nebo
VEGEÍ^čNíD1LCE

-r-

pro sklon svahu věté( než 1 :1,5
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orK, č,2
ZPEVNĚNí 9VAHU U VODN|.HO TOKU
'z

loliK vRBovÉHo oňgvr osc'n oL.mgn
plůrgx z vngovÉxo rnouri vÝšxv zrcm
výpuír pr.ůrxůz mr.ia<Ú
A NEBo t-olovix xAxENEM

I(OLIK

Z

A }lEBo

VRBDREIA

Z VRB. PSOUTI
z osLÁzxů
ll'M. KAr.lENĚ

oa<, č'3

ZrEVNĚNí 3VAHU rLUíKY

PLETEN|NÁ 20cm VYSOKÁ

(

3030

WEqt
P!-€ŤENINA

3oorr vYsoXÁ

ffi-+:l
PLETENNA 60cn YYSoXÁ

--rtt

ůrgx zt ŽrvÉxo oŘevl

lol
é
lol
Ý lŇl

1t
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oBR, č.4
ZPEVNENI 9VAHU TOKRYTEM

onÁt t6rnn
PoxřýÍ lc.n

x z vBBovÉHo Pnqrri

vRgovÉxo pnarri

Ý
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)BR. č'5
v//a

ZPEVNENI gVAHU Z VR1OWCH ?OVAZEK

I{ASYPOYY MATERIAL

vRsŤvA vRB.PRoUTí

vnBovÁ povÁzxe i lo_l5cm

Dň€'/ÉNÉ xoÚKY a6-tcm Dl.locm

vnaovÉ PoYÁzKY

rvl vrsovÉHopRruri
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aBK" č.6

v

GEOROHOZ

UDK, C./
v

GEOBUNKY

a

k

H
46

Úi

sfr
Technické podmínky

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

)BR, č.B

rŘÍrnpy CE M E NTo BrroNowc

H Z^To^vŇovncícH oLcu
?RO Z?EvuĚruí svnHu

TZX 1t826

TBX 35-39

TZX 50/50

ANDEZIT 60/40/8
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oDK. č'9

?L^;T>W ZATRAVŇOvac( oLr.c

4B

Technické podmínky

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

00K.

č.10
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uzávěra dopravnímikužely (ryěka mÍn,0,5 m)

+i

l

;ooÝ--I

*'":,,r;r@

i

I
I

Qtv

I

l
I
I

O::

I
I

l

tA)

I
I

rql I
š*Ť
l
A
H

A
l-t

Ť
I
I
I
I

1 '3 m
oodélně
v/v v
I

'odatuo

Prrcne

I

Á
t.

v/Ý//V

?rrcna uzavera
I I

I

I

zo

io

x

N

^^
u,o"tm

oodélná uzávěra
'odatup max,6 m

A

'l

H

I

A

pncna uzavera

'odEtuooodélně
I

1-3m

viv
v
^^
- 'tm
prrcne u,o
,ryotražnié avěrlo typu
'

I
I

1

I
I

"@ .

I

100

I

,@

I
I

ts20 a

, 200

I
I
I
I

I
I

:

t

@

fZ1

a

vzdálenost' v meLrech

300

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

)aR'

č.11

?racovn( mbŤo g kratb( dobou trván( o pojhdnou uzavfukovou tabul(
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!

---

.t
lÁ

I

-----a vn
i

l-

oř#ná uzávěra

'odgtuooodélně 1-3m
l l v)v Ý
^^ - ,1m
příčně0'6

rcj li

š'Ť
I

t

A

o

oodéIná uzávěra
'odetup max.6 m

rc)

x

$

YO

it

oracovn( vozidlo g poiízdnou
uzavftkovou tabut l týpu lt

'

' zařbení předběžné vyotrahy
ien tehdv, iegtliže nenípraco'
'v
n í vozi i! o' zřetel n ě vi d itet n é
ze vzdáIenoeti min' 2oo m

1)

i

.l'-

__

".

-200

_4O0

vzdálenootv metrech

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

Název

Vydal

Protierozní opatření na svazíchpozemních komunikací.
Technické podmínky.

Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací
Zpracoval ASPK s.r.o., Brno
Náklad L00 kusů

Počet stran 52

Forntát A4
Tisk a distribuce ASPK'

telefon

s.r'o./ }ílkova 76,675 00 Brno

5 48424213

