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Anotace 
 

Cílem této bakalářské práce je poukázat na možnost využití vyřazených pneumatik 

v oblasti geotechnického inženýrství, kde se odpadní pneumatika využívá jako výztužný 

materiál. Hlavní část práce se zabývá aplikací celých pneumatik v konstrukcích. Jsou zde 

popsány jednotlivé konstrukce, kde je možno uplatnit vyřazenou pneumatiku jako například 

opěrné zdi, vyztužení svahu silnic a břehu, ochranný val apod. Dále je popsáno využití 

slisovaných balíků pneumatik při výstavbě silnic na měkkém povrchu. 

Tato práce zahrnuje výpočty sednutí měkké vrstvy zeminy pod násypy a následné 

porovnaní. 

  

Klíčová slova: Pneusol, vyztužení svahu, lisované pneumatiky, opěrná zeď, měkké podloží 

 
 

 

Annotation 
 

The aim of this bachelor thesis is to show the possibility of using scrap tires in 

geotechnical engineering, where the waste tires are used as a reinforcing material. The main 

part of the thesis deals with the application of whole tires in structures. There describe all 

structures where can be applied discarded tires as retaining walls, slope reinforcement of 

roads and banks, protection wall, etc. Also is covered the use of compressed bales of tires in 

road construction on soft ground. 

This work includes the calculation of settlement of soft soil layer under the 

embankment and comparison. 

 

Keywords: Tyresoil, reinforcing slope, tyre bales, retaining wall, soft subsoil 
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Seznam použitého značení 

 
Eoed - Edometrický modul přetvárnosti (MPa) 

V – objem (m
3
) 

h – výška (m) 

m – hmotnost (kg) 

s – sednutí (m) 

σ – napětí (kPa) 

ρ – objemová hmotnost ( kg/m
3
) 
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1. Úvod 

 
V současnosti při stále větším hromadění odpadu se musí intenzivněji řešit jeho 

recyklace nebo další využití. Každý rok se na světě produkuje více než 800 milionů 

opotřebovaných pneumatik. Odhaduje se, že na skládkách je uloženo více než 3 miliardy 

odpadních pneumatik [18]. I když staré pneumatiky nepřispívají přímo k znečišťování, tak 

mají vliv na naše životní prostředí v dlouhodobém horizontu, protože nejsou biologicky 

odbouratelné. Vzhledem k tvaru pneumatiky a odolnosti vůči zhutnění, vznikají skládky 

 o velkém objemu, které jsou vysoce nákladné, zejména v městských oblastech a s neustálou 

hrozbou požáru. 

Bylo vynalezeno mnoho procesů, jak zhodnotit staré pneumatiky. Je možné je využít 

za účelem zisku energie spalováním, ale musí se dodržovat emisní limity. Ekologicky 

přijatelné je protektorovaní nebo drceni. I tak zůstává velké množství pneumatik nevyužito. 

Zpracování opotřebených pneumatik je náročnou finanční investicí. Opětovné použití celé 

pneumatiky jako stavebního materiálu může být vhodnou alternativou. Bylo zjištěno, že 

vložené pneumatiky v zemině nemají zásadní vliv na životní prostředí. Testy vzorků vody 

odebrané z drenážního systému, který byl instalován pod pneumatickou výztuží v zemině, 

neprokázaly žádné významné nepříznivé vlivy na kvalitu vody za dobu dvou let [15]. 

Neexistuje žádný důkaz o významném zhoršení pneumatik pohřbených v zemi, a to i po 

mnoha letech [21].  

V geotechnickém inženýrství se využívají staré automobilové pneumatiky k začlenění 

do zemního masivu, kde plní funkci výztužnou. Vyřazené pneumatiky mají vynikající 

mechanické vlastnosti a jsou dostupné ve velkém množství po celém světě. Stárnutí pryže 

pneumatiky vzniká zejména působením ultrafialového záření a kyselosti prostředí, ale pro 

geotechnické účely, tyto faktory nehrají roli vzhledem k povaze půdy a druhu vykonávané 

práce. 

Pneumatiky se používají v celku nebo jen její části. Je možné použít jen šrot 

z vyřazených pneumatik. Můžou být použity v opěrných stěnách, násypech, svazích atd. 

Po úspěšné aplikaci vyřazených pneumatik jako výztužného prvku jsou získány významné 

ekonomické výhody. Vzhledem k tomuto pochopení je vyztužení pomocí pneumatik schopno 

dosáhnout významného zlepšení zemního tělesa, často s výhodnou hospodárnosti při srovnání 

s jiným geotechnickým řešením. 
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2. Počátky metody vyztužování zemin pneumatikami 

 
V polovině 70. let 20. století začaly jedny z prvních výzkumů využití použitých 

pneumatik v geotechnickém inženýrství. V roce 1976 byly zkoušeny pneumatiky k opravě 

porušeného svahu podél dálnice 236 v Kalifornii, severně od Santa Cruz [16].  Horizontální 

vrstvy pneumatik propojeny háky zde sloužily ke stabilizaci svahu. 

Až ve Francii na začátku 80. let se metoda spojení zeminy a pneumatiky začala široce 

uplatňovat. Zasloužil se o to doktor Nguyen Thanh Long, který se začal zabývat výzkumem 

zemin vyztužených pneumatikami v centrální laboratoři silnic a mostů v Lyonu. První 

výzkum ve Francii pro použití staré pneumatiky za účelem vyztužení zeminy byl proveden 

v roce 1976. Tato metoda byla pojmenovaná jako Pneusol (Tiresoil), kde název je složen 

ze dvou slov: pneumatika a zemina. V Nancy v roce 1982 byla postavena experimentální 

stěna 5 m vysoká a 10 m dlouhá, která poukázala, jak snadné je umístit vícevrstvou 

konstrukci z pneumatik a zeminy. Tato technika vyztužení byla poprvé použita v roce 1984, 

pod dohledem doktora Longa, na malém úseku horské silnice. 

 Po těchto zkušenostech byly postaveny další zdi. Zeď v Ferrupt s rozsahem 54 m 

a výškou 5 m a později opěrná konstrukce v Bussang v roce 1987, složena z 6 částí, jejíž 

celková délka byla 650 m a výška se pohybovala do 7 m [4]. Bylo však stále málo informací 

o stlačitelnosti takové konstrukce. 

V 90. letech vznikl komplexní výzkumný projekt za účelem využití pneumatického 

odpadu jako výztužného prvku zemních konstrukcí v Rio de Janeiru (Brazilie) a Otawě 

(Kanada). Projekt zahrnoval výstavbu dvou prototypů opěrných zdí, kde byla zkoušena výztuž 

z pneumatik pomoci pullout testů. Výzkumy pokračovaly i v dalších letech. Laboratorní 

a polní zkoušky byly prováděny za účelem zjistit vhodnost směsi pro krycí vrstvu sanitárních 

skládek, hydraulickou zábranu pro proudění podzemní vody (hydraulic barriers to 

groundwater flow), lehký výplňový materiál [18]. 

Na základě tohoto vývoje pronikla metoda Pneusol do mnoha zemí po celém světě. 

V roce 1993 bylo vystavěno více než 500 konstrukcí převážně ve Francii, USA, Německu 

a mnoha dalších zemích [9]. Uvádí se, že ke konci roku 2004 bylo vybudováno přes 1000 

struktur po celém světě [31]. 
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2.1 Průsmyk Bussang ve Francii (1987) 

 
Státní silnici č. 66 v okolí průsmyku Bussang obklopuje nádherné prostředí a to 

zejména kvůli údolím Thur a Moselle. V roce 1987 z důvodu stále rostoucí dopravy 

(především nákladní) započaly práce na rozšíření dvou-pruhové komunikace na  

tří-pruhovou.  Při práci směrem k vrcholu průsmyku se naskytla příležitost pro rozsáhlé 

využití vyřazených pneumatik v zemině [4]. 

 V horní časti průsmyku Bussang byly obtížné geotechnické podmínky a to zejména 

stabilitní problémy. Silnice se nachází na severní straně hlavního masívu Grand Ballon, který 

je složen z břidlic a vulkanických kamenů. Zalesněný přírodní svah se sklonem 35° až 38° byl 

tvořen jílovitými sutěmi na povrchu a velmi zvětralým a rozpukaným skalním substrátem. Při 

budování nové trasy se muselo dbát na stabilitu masivu, který byl roztříštěný a drobivý. 

Nesmělo se zapomenout na vliv životního prostředí, zvláště z pohledu cestovního ruchu. Bylo 

velice obtížné založit stěnu na hrubých jílovitých sutích, které nebyly kompaktní. Stávající 

silniční násyp mohl být považován za hranici stability. Snahou bylo vytvořit odlehčený a 

zpevněný násyp na sjezdové straně, aby bylo možné využít opětovně materiál, který byl na 

místě stavby k dispozici [4]. 

Svah byl vyztužen pneumatikami osobních vozidel. Odstranily se obě bočnice a využil 

se jen běhoun. Pneumatiky musely být zkontrolovány, jestli nejsou příliš poškozené nebo zda 

nemají příliš malou pevnost v tahu. Zhotovitel stanovil, aby úprava pneumatik byla provedena 

ve specializovaném podniku oproti řezání na místě. Pneumatiky byly svázány dohromady 

popruhy, které byly sestaveny do vrstev a pak umístěny v řadách (0,35 a 0,50 m od sebe) na 

zhutněném násypu. Plnění vytěženého materiálu (méně než 250 mm) se provádělo z okraje 

starého chodníku pomocí speciálního rypadla s dlouhým ramenem [4]. 

 

 

Obrázek 1 - Vyztužení z vyřazených pneumatik [4] 
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Byla kontrolována kvalita výplňového materiálu, zejména vlhkost se sledovala velmi 

pečlivě, aby se zabránilo problémům při hutnění. I přesto první stěna nebyla optimálně 

zhutněna a nastalo značné vnitřní sedání po uvedení do provozu. Tato část byla pravidelně 

kontrolována a v roce 1988 se stabilizovala [4]. 

Některé stěny vyžadovaly odlehčení. V těchto případech byly využity celé nákladní 

pneumatiky, které byly spojeny kovovými sponami nebo lany k bočním stěnám. Každá vrstva 

byla pokryta netkanou geotextilií. Objemová tíha kompozitu se řadově pohybovala okolo 

 8 až 10 kN/m
3
. 

Líc stěny byl obložen betonovým obkladem z betonových desek o rozměrech 

1,1 x 2,4 m. Obklad byl připojen k vrstvám nákladních pneumatik nebo pneumatik z osobních 

automobilů speciálními zipy. Přesazení obkladu záviselo na použitém materiálu a zhutnění. 

Obklad byl nakloněn na nábřeží a jeho hmotnost se pohybovala v řádu 5 tun. Je třeba 

poznamenat, že betonové obklady byly umístěny na pěti stěnách. Výztuhy byly umístěny 

plošně na zhutněnou výplň zcela napnutě tak, že neexistovala žádná vzdálenost mezi prvky 

nebo obkladem. Vyztužení výplně muselo být takové, aby nedocházelo k velkým 

deformacím, vzhledem k její tloušťce a nízké hmotnosti. Vyrovnávání se provádělo v pásech 

v podstatě rovnoběžně s obkladem. Začalo se od obkladu a pracovního pásu k pásu na zadní 

straně [4]. 

 

 

Obrázek 2 - Obklad z betonových desek [4] 

 

Pouze na jednu stěnu nebyl využit betonový obklad, ale obklad z vyřazených 

pneumatik. Koncové pneumatiky měly odříznutou jen jednu bočnici. Předpokládalo se, že by 

měly být velmi rychle skryty vegetací. V žádném případě nesměly být viděny ze silnice, 

případně od okolních strání. Tento typ obkladu byl velmi úsporný. [4] 
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Obrázek 3 - obklad z pneumatik [4] 

 

 Pro rozšíření této vnitrostátní silnice bylo použito 55 000 pneumatik osobních vozidel  

a 2 000 nákladních pneumatik, které mají celkovou hmotnost 500 tun a obklady o ploše 1 612 

m
2 

(693 betonových desek). Bylo vystavěno šest stěn s celkovou délkou 600 metrů. Byl 

prováděn geotechnický monitoring, který prokázal, že chování zdí bylo velmi dobré. Zjistilo 

se, že vyztužení zeminy vyřazenými pneumatikami má v mnoha případech výhody oproti 

konvenčním postupům. Jednou z hlavních výhod je opětovné využití odpadu, který je 

k dispozici ve velkém množství [4]. 

 
 

2.2 Oprava sesuvu půdy Boulsios v Lozere (1990) 

 
V jižní Francii kousek od Millau byl postaven Boulsios násyp, který je umístěn 

na nestabilním svahu na pravém břehu Tarnu. Na násypu byla vystavěna trať Beziers-

Neussargues. Průměrné sedání bylo 0,5 až 1 cm za měsíc. Měření probíhalo od roku 1968. 

Tento násyp se proto již několikrát přebudovával pro zvýšení trati a tím byly kompenzovány 

posuny nestabilního svahu [9]. 

Francouzské státní dráhy si přály zvýšit trasu kolejnice o 0,5 m. V dolní části svahu se 

vytvořil prostor pro dvě lávky, aby se posádky mohly pohybovat bezpečně. 
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Obrázek 4 - Řez násypu Boulsios [11] 

 

Toto řešení vyžádalo přidání přibližně 7 m
3
 výplně na běžný metr trati, čímž se zvýšilo 

zatížení o cca 140 kPa. Jen stěží toto přitížení podpořilo celkovou stabilitu. Geotechnická 

firma Mecasol schválila pouze polovinu této dodatečné zátěže. V části pod tratí samotnou 

s obvyklým zatížením se použil podkladní štěrk. Na jiném místě se svah násypu zpevnil 

a vylehčil použitím vyřazených pneumatik a pucolánu. Pří použití běžné zeminy se pohybuje 

objemová tíha kompozitu relativně nízko (10 kN/m
3
), takže při použití pucolánu je možné 

vyrobit kompozit z vyřazených pneumatik o objemové tíze jen 5 kN/m
3
 [9]. 

Práce jako celek vedla k malému, dokonce zanedbatelnému, zvýšení přitížení na tomto 

nestabilním svahu. Toto řešení je velmi zajímavé kvůli velmi nízké měrné tíze. Po pěti letech 

sklon a struktura svahu plní svou funkci [10]. 
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3. Pneumatiky a jejich části používané pro zpevňování 
zemin 

 

3.1 Skladba pneumatiky 

 
Pneumatika se skládá z různých materiálů a strukturních složek, které přispívají 

ke zlepšení jejich užitkových vlastností. Složení pneumatik závisí na jejich typu. Počet 

různých typů pneumatik, které jsou používány v České republice, se pohybuje řádově 

ve stovkách a se zaváděním nových výrobků se stále zvyšuje. Přibližně 80% celkové 

hmotnosti pneumatik osobních automobilů a 75% hmotnosti pneumatik nákladních 

automobilů tvoří směs pryže z vulkanizovaných přírodních a syntetických kaučuků, sazí 

a dalších minoritních přísad. Pneumatiky nákladních automobilů obsahují všeobecně více 

přírodní pryže než pneumatiky osobních automobilů. Zpevňovací materiály pneumatik 

(výztuž) tvoří ocel a textil. Dříve používané textilní matriály z přírodních surovin (bavlna) 

byly postupně nahrazovány viskózou, polyamidy a také ocelí (celoocelové pláště all-steel) [7]. 

 

 

Obrázek 5 - Složení pneumatiky [30] 
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3.2 Konstrukce pneumatiky 

 
Jako pneumatika je zpravidla označován celek tvořený pláštěm, duší a ochrannou 

vložkou, přičemž je pneumatika huštěna vzduchem skrze ventilek, jenž je spojený s duší a ústí 

na vnitřním obvodu kola. U vozidel jsou dnes používány zejména bezdušové pneumatiky, 

které nemají duši a ochrannou vložku. [7] 

 

 

Obrázek 6 - Jednotlivé části pneumatiky [17] 

  

Běhoun 

 

Pod pojmem běhoun se skrývá vrstva pryže na vnějším obvodu obvykle opatřená 

vzorkem (dezénem), která přichází do styku s vozovkou. Běhoun zajišťuje kontakt 

pneumatiky s vozovkou. Skládá-li se ze dvou vrstev pryže rozdílné kvality, jde o tzv. dvojitý 

(spodní a horní) běhoun. U běhounu se setkáváme také s pojmem protektorovaný běhoun 

neboli protektor. Protektor je nový běhoun navulkanizovaný na ojetý plášť [8]. 

 

Nárazníky 

 

Jedná se o velmi propracovanou úpravu ocelových lanek s velmi jemnou strukturou, 

která jsou spojkou mezi dvěma vrstvami pryže. Tyto dvě vrstvy (může jich být i více) jsou 

zafixovány k sobě a zároveň k celé ploše běhounu, a bývá mezi nimi úhel asi 60 stupňů. Tvoří 

ji ocelová lanka, která jsou protkána skrze tkaninu pláště a tím vytvářejí velmi pevné výstužné 

trojúhelníky. [28] 
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Kostra pneumatiky 

 

Kostra pneumatiky se skládá z tenkých textilních vláken, uložených rovnoběžně vedle 

sebe a zalitých do pryže. Tyto textilní vlákna jsou klíčovou složkou ve struktuře pneumatiky 

a zajišťují její odolnost proti tlaku. Tkanina jedné automobilové pneumatiky obsahuje asi 

1400 vláken, z nichž každé může odolávat síle 15 kg [2]. 

 

Vnitřní vrstva pryže  

 

Vrstva vzduchotěsné syntetické pryže. Nachází se uvnitř pneumatiky a má stejnou 

funkci jako duše, která se používala u starších typů pneumatik [2]. 

 

Boky pneumatiky 

 

Boky pneumatiky neboli bočnice je část pláště, kterou tvoří vrstva přírodního kaučuku 

na jeho boku, jejímž účelem je chránit kostru pláště před nepříznivými povětrnostními vlivy 

a před mechanickým poškozením (prodřením, mnohonásobným ohnutím). Bočnice musí 

dobře odolávat provoznímu namáhání, slunečním paprskům, ale také stárnutí vlivem 

vzdušného kyslíku resp. ozónu. Jádro bočnice je vyrobeno ze syntetického kaučuku. Jádro 

zajišťuje plynulý přechod z tuhé do elastické části bočnice. Jeho funkcí je zabezpečit dobrou 

boční tuhost a dobrý přenos příčných sil [8]. 

 

Patka 

 

Patka je zesílená část pláště dosedající na ráfek. Funkce patky spočívá v dobrém 

upevnění pláště na ráfek, tedy umožnit montáž na ráfek a pomocí tření také přenos podélných 

sil. Je vytvořena ohnutím kordových vložek kostry kolem ocelových lan (ocelových 

pogumovaných svazků drátů). Patka se dále skládá z ochranného patního pásku 

ze syntetického kaučuku. Ochranný pásek předchází erozi v místě styku patky s ráfkem [8]. 

 

Patní lano 

 

Vysoko-pevnostní ocelové lano, nebo kevlarová vlákna. U bezdušových pneumatik 

bývá potažena vrstvou měkčí pryže pro lepší dolehnutí patky pneumatiky na ráfek, 
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 popř. mohou být na těsnící ploše patky obvodové žlábky vytvářející labyrintové těsnění. 

Mohou nést zátěž až 1800 kg bez rizika přetržení [8],[2]. 

 

 

3.3 Fyzikální a mechanické vlastnosti pneumatiky 

 
Znalost mechanických a fyzikálních vlastností pneumatik umožnuje zjištění potenciálu 

tohoto odpadního materiálu pro zemní výztuž. Mechanické zkoušky jsou prováděny trhacími 

stroji, které zaznamenávají tahové síly v závislosti na napětí. Velikost pneumatik nemá vliv  

na pevnostní vlastnosti. Při výzkumů metody Pneusol byly testovány všechny značky 

pneumatik osobních vozidel a následně byla provedena statistická studie [26]. 

 

 Průměrná pevnost v tahu běhounů je 56,0 kN se směrodatnou odchylkou 24 kN. 

Pravděpodobnost, že pevnost v tahu všech běhounů vyšší než 26 kN, je 90%.  

Pouze u 80% je pevnost vyšší než 36 kN. [26] 

 Pokud jde o bočnice, není prakticky žádný rozdíl mezi dvěma bočními stěnami 

dané pneumatiky. Pevnost v tahu u nejméně vyztužené bočnice se pohybuje 

od 17 kN, u nejvíce vyztužené bočnice do 52 kN. Průměrná pevnost je 25 kN se 

směrodatnou odchylkou 10 kN. [26] 

 

Tabulka 1 - Pevnost v tahu částí pneumatik [26] 

 

  
    Pevnost v tahu 

  
Průměrná hodnota (kN) Směrodatná odchylka (kN) 

Běhoun          56            24 

Bočnice          25            10 
 
 
Průměrná objemová hmotnost je u celých pneumatik 150 kg/m

3
, u drcených 500 kg/m

3
 

[29]. 
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4. Geotechnické metody vyztužení zemin pneumatikami 

 

4.1 Metoda Pneusol 

 
Metoda Pneusol využívá staré pneumatiky k vyztužení zemního masivu. Používají se 

jak pneumatiky osobních automobilů, tak i nákladních automobilů. Kola mohou být jak 

vcelku, tak částečně rozřezány (jedna bočnice odstraněna), případně zcela rozřezány (dvě 

boční stěny a běhoun). K odřezání bočnice pneumatiky se využívá řezací stroj (viz obr. 7). 

 

 

Obrázek 7 - Řezací stroj pneumatik [33] 

 
Pneumatiky se k sobě připojují a vytváří výztužnou rohož, která může být prostorová 

nebo rovinná (viz obr. 9). Řada spojů může být využita, včetně syntetických lan, pásů nebo 

kovových háků. Je možné vyztužit přírodní, umělé nebo i odpadní materiály [1], [9], [26].  

 

 

Obrázek 8 - Řešení pneusol [26] 



13 
 

 
 

   
 a) b) 

 

Obrázek 9 - Rohože: a) prostorová, b) rovinná [26] 

 
Jedna z hlavních předností metody Pneusol je její pružnost, která umožnuje odolávat 

rozdílnému sedání. Uspořádání pneumatik do řad zajištuje lepší rozložení sil ve vyztuženém 

zemním masivu a v základech. Ztužuje zemní masiv jak v příčném směru, tak podélném 

směru. Pneusol se využívá při vyztužování svahů, opěrných zdí, vylehčování násypů atd. [4], 

[9] 

 

Pneusol je označován jako velmi dobrý stavební materiál, který má následující 

výhody:[9] 

 

 Standardizace a rychlost provedení; 

 Možnost využití různé výplně; 

 Využití odpadních pneumatik; 

 Ekonomicky výhodné. 

 

 

4.2 Metoda Arma Pneusol 

 
Tato metoda vychází ze základní metody Pneusol. Využívá nákladní pneumatiky 

s odstraněnou bočnicí, které jsou naplněny zeminou. Pneumatiky nejsou k sobě připojeny 

běžnými spoji. Jako výztužný prvek se používá svařovaná mřížovina. Pneumatiky jsou 

uspořádány podélně a vodorovně, působí jako opláštění. Ve svislém směru jsou vrstvy 

pneumatik posunuty za účelem vytvoření vazby. Výztužné prvky (např. mřížovina) jsou 

uspořádány horizontálně a sevřeny mezi dvěma řadami pneumatik. Mřížovina se musí chránit 

proti korozi [26]. 
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Výhodou metody Arma Penusol je možnost realizace sklonů svahu až 75° [26] i více 

(viz obr. 10). Nevýhodou může být, že ve struktuře je tuhý prvek, který se nemusí přizpůsobit 

podmínkám prostředí [20]. 

 

 

Obrázek 10 - Arma pneusol [31] 

 

 

4.3 Metoda Pneutex 

 
Metoda Pneutex je velmi podobná metodě Arma pneusol. Používají se rovněž nákladní 

pneumatiky o šířce cca 30 cm. Horní bočnice je odstraněna pro usnadnění plnění a hutnění. 

Vyztužení zeminy je zajištěno vrstvami geotextilií. Pneumatiky jsou uspořádány v podélném 

směru a vodorovně. Působí jako oplášťování. Vrstvy výztužných geotextilií jsou rozmístěny 

horizontálně a sevřeny mezi dvěma řadami pneumatik. Musí se dbát na opatrnost při realizaci, 

aby se nepoškodila výztužná geotextilie. Zásypová zemina se většinou skládá z velikosti zrna 

0 / 200 mm. [22], [20] 

Z mechanického hlediska toto opláštění poskytuje dobré absorpční vlastnosti. Hodí se 

na stavby k ochraně životního prostředí proti rockfalls. Jedna nebo dvě řady pneumatik mají 

jen malý vliv na celkovou stabilitu [20]. 
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Obrázek 11 - Řešení Pneutex [20] 

 

 

4.4 Metoda Lehký Pneusol 

 
Využitím lehkých materiálů se nabízí zajímavé řešení problémů nízké únosnosti 

základové půdy (bahna, rašeliny, hlíny apod.) nebo nestability svahu (sesuvy atd.). Založení 

na neúnosném podloží je cenově nákladné, přičemž běžné násypy jsou typické velkými 

deformacemi, které jsou neúnosné pro uživatele i pro strukturu samotnou. V mnoha případech 

je řešením vylehčený násyp, u kterého se lze vyhnout nárůstu zatížení, které by bylo 

neslučitelné se stabilitou podloží nebo blízkých struktur. Vylehčený násyp podstatně snižuje 

sedaní [10]. 

 U metody Pneusol jsou většinou použity neodřezané pneumatiky. Pokud je to nutné, 

tak pneumatiky jsou spojeny kovovými háky, které jsou uchyceny k bočním stěnám. Každá 

vrstva pneumatik je potažena netkanou geotextilií. V pneumatikách vznikají dutiny, které 
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odlehčí násyp a propojené pneumatiky přispějí k jeho posílení. Objemová tíha se řádově 

pohybuje v rozmezí 8 až 10 kN/m
3
, přičemž pochopitelně záleží na tloušťce mezivrstvy 

výplně a na měrné tíze samotné výplně. Výplňová vrstva vykonává důležitou funkci, snižuje 

rozdíly ve struktuře a tvaru pneumatik (různé značky pneumatik). Je možné využít lehký 

výplňový materiál například z pucolánu nebo z odpadních materiálů, potom struktura 

dosahuje hodnot objemové tíhy kolem 5 - 6 kN/m
3
 [9], [10]. 

 Odpadní materiály (elektrárenský popílek, slínek) ze spalovacích zařízení, elektráren a 

z vysokých pecí, jsou již používány v různých silničních stavebních procesech. Zdroje 

odpadních materiálů se nacházejí v oblastech těžkého průmyslu a v blízkosti velkých měst. 

Představují tak několik desítek milionů tun odpadu ročně. Například popílek se využívá jako 

výplň v násypu, který je obvykle umístěn nad maximální úrovní hladiny podzemní vody. Proti 

vzlínavosti vody z podloží je nutné vrstvu popílku chránit těsnící nebo přerušovací vrstvou. 

Tyto materiály je nutno ověřit na základě ochrany životního prostředí pomocí laboratorních 

zkoušek [10] [27].  

 Tato metoda se uplatňuje na nestabilních svazích, vylehčených násypech nebo při 

požadavku odolnosti konstrukce vůči vibracím. Je možné ji využit při absorpci energie. 

 

 

Obrázek 12 - Řešení vylehčení pneusol [4] 
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Obrázek 13 - Pokládka geotextilie [31] 

 

 

4.5 Metoda Pneuresil 

 

Technika Pneuresil používá celé pneumatiky, stejné velikosti (nákladní i osobní). Jedná 

se o využití lehkého materiálu pro výplňovou vrstvu pří výstavbě silnic. Tento proces používá 

5 nákladních pneumatik nebo 25 pneumatik pro osobní automobily na m
3
. To umožňuje 

vytvořit lehký násyp. Objemová tíha je okolo 3,5 kN/m
3
. [22] 

Mezi hlavní výhody patří lehkost struktury, odolnost proti nárazům, robustnost 

a jednoduché a rychlé provedení.  

 
 

 

Obrázek 14 - Systém Pneuresil [19] 
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4.6 Metoda slisovaných balíků pneumatik 

 
Balíky pneumatik jsou užitečným inženýrským nástrojem pro širokou škálu stavebních 

aplikací, které využívají jejich nízkou hustotu, vysokou propustnost, pórovitost a relativně 

vysoké vzájemné třeni pneumatik [21]. 

Balík obsahuje 100 – 115 pneumatik z osobních nebo lehkých nákladních automobilů, 

které jsou stlačeny do 800 kg bloku o objemové hmotnosti 500 kg/m
3
. Lisováním celých 

nekomprimovaných pneumatik se snižuje jejich objem 4x až 5x. Rozměry balíku pneumatik 

se pohybují od 1,3 x 1,55 x 0,8 m. Balík je zajištěn pěti spojovacími dráty z pozinkované 

oceli kolem délky a výšky balíku. Mají potenciál použití ve výstavbě zejména tam, kde je 

potřeba nízká hustota a snadné umístění. Pórovitost kolem 62%, propustnost zhruba 0,02 m/s 

(podobně jako písek) po délce a 0,2 m/s (podobně jako štěrk) do hloubky jsou ideální 

vlastností pro drenážní aplikace. Úhel tření mezi balíky je přibližně 35° v suchém prostředí 

a tuhost ve vertikálním směru je až 1 GPa (viz obr. 15) [21]. 

 

 

 
 

Obrázek 15 - Rozměry balíku ve vertikálním směru [21] 

 
 Konstrukce a sanace nízkých objemových silnic na měkkém terénu, je ideální aplikace 

pro balíky pneumatik. Jsou také využívány jako prostředek k sanaci svahu, lehká výplň 

nábřeží, gravitační opěrné zdi, drenážní vrstvy, soakaways, bariéry v oblasti 

životního prostředí atd. [21]. 
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5. Geotechnické konstrukce z vyřazených pneumatik 

 
Pneumatiky v celku nebo jednotlivé části mohou být použity pro:  

 výstavbu silničních náspů, 

 zlepšení stability svahů,  

 zajištění svahů kanálů, příkopů,  

 výstavbu opěrných zdí,  

 membrány a drenážní vrstvy, 

 pro snížení koncentrace napětí nad propustky. 

 

 

5.1 Gravitační zeď z pneumatik 

 
Stěna musí odolávat zemním tlakům a musí být stabilní. Posuzuje se únosnost 

základové půdy, spolehlivost proti pootočení, překlopení, posunutí a proti porušení zemního 

masivu [6]. Chování opěrné stěny je závislé především na hmotnosti opěrné stěny, na jejím 

tvaru a na její výšce. Dále chování opěrné stěny ovlivňuje zatížení terénu nad korunou stěny, 

sklon stěny směrem k terénu, způsob uložení stěny na základové konstrukci, typ zásypové 

horniny, způsob odvodnění zásypu, vlastnosti základové půdy. Všechny tyto faktory je třeba 

zohlednit ve statickém výpočtu a stanovit předpoklady stabilního chování konstrukce [25]. 

Pneumatiky jsou vodorovně umístěny vedle sebe v postupných vrstvách. Odstraní se  

z nich bočnice na jedné straně z důvodu dosažení lepšího vnitřního zhutnění. Jsou vázány 

k sobě za účelem vytvoření rohože, která působí s  výplňovou, zhutněnou zeminou. 

Pneumatiky mohou být spojeny polypropylénovým lanem nebo lanem z galvanického zinku 

potaženého ochranným plastem [18]. 

 

Postup při budování opěrné zdi: [18] 

 
1. Spodní povrch musí být vyčištěn a vyrovnán 

2. Pneumatiky jsou svázány jedním lanem nebo drátem do rohože. Přední řada 

pneumatik je více ztužena pomoci dvou lan nebo jedním drátem. 

3. Není zde žádná spojitost mezi jednotlivými vrstvami a rohoží kol 

4. Zhutnění půdy je provedeno ruční prací nebo s využitím lehkých strojů. 
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5. Po sobě jdoucí vrstvy pneumatik jsou umístěny, tak aby byla vytvořena vazba. 

Posun od středu pneumatik se pohybuje okolo 30 cm v důsledku vzájemného 

propojení vrstev. 

  

Vnější stranu zdi je možno chránit pomocí vegetace nebo tenké vrstvy asfaltu nebo 

betonu. Tato ochrana je doporučena nejen z estetických důvodů, ale také, aby byla 

minimalizovaná možnost vzniku požáru nebo degradace z ultrafialového záření. Také tato 

ochrana zabraňuje erozi půdy. Alternativní ochrana líce zdi může byt použita z balvanů, které 

plní i estetickou funkci (viz obr. 16) [18].  

 

 

Obrázek 16 - Ochrana líce zdi [24] [32] 

 
Jako výplň se využívá zemina dostupná v místě stavby. Lze použít i zeminy s horšími 

geotechnickými vlastnostmi. Jejich úlohou je v prvé řadě zajistit požadovanou hmotnost. 

Zemina se musí klasifikovat a podrobit laboratorním a polním zkouškám, z kterých se zjistí 

křivka zrnitosti a pevnostní parametry zeminy. Měrná tíha kompozitu se pohybuje v závislosti 

na typu pneumatiky a druhu zeminy [18]. 

U náročných konstrukcí se aplikuje geotechnický monitoring. U opěrné zdi se využívají 

inklinometry, dynamometry a další monitorovací zařízení. Hydraulické tlakové buňky se 

umísťují rovnoměrně s výškou zdi. Opěrná zeď vystavěna metodou Pneusol vykazuje vyšší 

flexibilitu než konvenční gravitační zdi. Maximální horizontální posuny nastávají v prostřední 

třetině výšky zdi [18]. Nicméně pohyby  těchto pneumatik ve vyztužené zdi jsou drženy 

v přiměřených mezích. Je důležité poznamenat, že při přitížení zeminy, se vytváří další boční 

posuvy soustředěné v blízkosti zóny maximálního horizontálního posunu, což vykazuje určité 

vyboulení v okolí střední výšky (viz. Obr. 17). Tato funkce naznačuje existenci relativního 

pohybu mezi pneumatikami ve středu výšky zdi a pneumatikami v blízkosti horní a spodní 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WP93F8GMN4bY4M&tbnid=EjGnmuIt1yqBrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.homedesignfind.com/green/how-to-build-a-house-using-free-tires/&ei=fCRWU8icFoa60QWhgIHwAw&bvm=bv.65177938,d.ZGU&psig=AFQjCNGjPNSpSfwGrJY0nVxQEvK8u0VA6w&ust=1398240736415119
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části zdi. Toto chovaní se liší od běžného otočení kolem základu u konvenčních gravitačních 

zdí. S postupem zatěžovacích aplikací, hlavně díky umístění přitížení, sehrává tuhost zdi 

mnohem větší roli [18]. 

 

 

Obrázek 17 - Dokončená konstrukce [18] 

 

Hlavní výhody výstavby opěrné zdi z pneumatik: [18]  

 

 lze využít místní zdroje zemin, odpadní pneumatiky a lana, aniž by bylo nutné 

využít materiály, jako jsou cement, ocel nebo agregát, 

 není zapotřebí předchozí úprava pneumatiky při pokládání vrstev ve stěně nebo 

při uspořádání do výztužného systému, 

 gravitační zeď může být postavena za pomocí lehkých zhutňovacích strojů, nebo 

dokonce ručně, 

 náklady na dopravu jsou obvykle nízké, když depozita šrotu pneumatiky jsou 

k dispozici v blízkém okolí, 

 pneumatiky vložené do přírodního prostředí zřejmě nemají vážný vliv na kvalitu 

podzemních vod. 
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Obrázek 18 - Pneumatiky spojeny lany [18] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19 - Ruční práce pří vyplňování pneumatik zeminou [18] 
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Obrázek 20 - Zhutnění zeminy a pneumatik [18] 

 

 

 

Opěrná zeď u Brna 
 
V oblasti u letiště Medlánky, která se nachází v okrese Brno, je vybudována opěrná 

stěna z použitých pneumatik. Jedná se o stěnu malého rozsahu, která je tvořena jednou řadou 

pneumatik o výšce přes dva metry. Jednotlivé vrstvy jsou uloženy s přesahem. Jsou využity 

celé pneumatiky osobních vozidel o různých velikostech, které jsou naplněny zeminou. 

Zemina byla zhutněna nejspíše ručně. Do volných mezer byla aplikována vegetace. Jedná 

se pravděpodobně o amatérskou stavbu.  

 

   

Obrázek 21 - Opěrná zeď u Brna [29] 
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5.2 Redukce aktivního zemního tlaku metodou Pneusol 

 
Na opěrnou stěnu působí zemní tlak, který je závislý na druhu zeminy 

za opěrnou zdí a posunu zdi vůči působícímu zemnímu tlaku. Aktivní zemní tlak je nejmenší 

mezní boční tlak vznikající v okamžiku porušení zeminy smykem při pohybu (ústupu) 

konstrukce ve směru působícího zemního tlaku. Na chování zemních tlaků má také podstatný 

vliv, zda je proveden správný drenážní systém. Nejjednodušším způsobem, jak snížit hodnotu 

aktivního zemního tlaku je rozdělení výšky zeminy za opěrnou stěnou na několik samostatně 

působících vrstev. Tohoto lze dosáhnout vložením geomříže, geotextílie do zeminy nebo také 

využít metodu Pneusol za opěrnou stěnou [23], [25]. 

 ‘Těžký‘ Pneusol je používán ke zmírnění aktivního zemního tlaku. Využívají se 

běhouny uspořádány ve vrstvách a svázané lany. Vzhledem k tomu, že výplňová zemina 

uvnitř běhounů působí bez aktivního zemního tlaku a mezi dvěma vrstvami je velmi omezený 

prostor, tak se kompozit Pneusol chová jako gravitační zeď skládající se z tisíce malých 

gabionů naskládaných vedle sebe [9]. 

 

¨  

Obrázek 22 - Struktura Pneusol  [13] 

 

5.3 Vytvoření účinku vyklenutí metodou Pneusol 

 
Při výstavbě pevného betonového potrubí, které se nachází ve větší hloubce 

pod povrchem, je nutné zohlednit významnou koncentraci zatížení na vrcholu potrubí. 

Zatížení může být až dvakrát větší než při odpovídající výšce zeminy. Tento jev se nazývá 
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Marston efekt. Na druhou stranu, při přesáhnutí určité výšky výplně nad kovovou propustí, 

nastává vyklenutí, tj. přenos zatížení do přilehlé zeminy vyplývající z deformace propusti. 

Smyková napětí se vyvíjí ve dvou svislých rovinách lemující části konstrukce; v případě 

tuhého potrubí, tyto napětí jsou namířeny směrem dolů, u ohebných propustků směřují 

k volnému povrchu (viz obr. 23) [12]. 

 

 

Obrázek 23 - Tuhé a pružné chování kruhového profilu [11] 

 

Tento efekt byl zkoumán mnoha vědci. Ke snížení koncentrace napětí je možné použít 

metody, které jsou založeny na principu: odolávat nerovnoměrnému sedání začleněním 

pružného materiálu, který má nižší modul než výplňová zemina. Materiály zahrnující 

v nejjednodušším případě slámu nebo nezhutněné či jemně zhutněné výplně, Pneusol atd. 

[12]. 

V roce 1985 bylo vystavěno Monistrol dílo v Haute-Loire o délce 137 metrů, rozpětí 

5,10 m a hloubce 13 m. Dílo se skládalo z klenby o tloušťce 22 cm s podporou dvou opěr 

spočívající na mikropilotách. Z důvodu zabránění přetížení díla, zejména pří jeho založení, 

byla použita metoda Pneusol díky její konzistentnosti geotechnických vlastností. Tloušťka 

kompozitu Pneusol (2,2 m) byla složena ze šesti vrstev nákladních pneumatik, které byly 

umístěny nad dílo. Vrstvy pneumatik byly širší, než vlastní dílo. Pro testování účinnosti 

procesu bylo umístěno sedm tlakových senzorů. Napěťové křivky vykazovaly, že požadovaný 

účinek se bezprostředně projeví s prvním umístěním zeminy nad kompozit Pneusol (viz obr. 

24). Vytváří se účinek vyklenutí. Poměr průměrného hlavního svislého napětí na dílo 

ke svislému zemnímu napětí je asi 0,8. Teoretická hodnota pro konvenční výplň je 1,6 [9]. 
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Obrázek 24 - Profil díla [9] 

 
Mezi hlavní výhody aplikace metody Pneusol patří jeho geotechnické vlastnosti 

a snadné umístění. Při pokládce nejsou žádné zásadní omezení na stavební práce, zatímco 

u konvenčních metod, jako jsou nezhutněné nebo lehce zhutněné výplně je obtížné přesné 

kontrolování a při ukládání jsou významná omezení. Těžké zemní stroje nemohou přejíždět 

bez rizika zhutnění nad požadovanou hodnotu [12]. 

 

 

Obrázek 25 - Využití Pneusol  [13] 
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5.4 Vyztužení silničního svahu a břehu kanálu 

 
Odpadní nákladní pneumatiky slouží jakou mechanický prostředek ke stabilizaci svahu 

silnic nebo břehu vodního toku, kde nastávají erozní problémy. Svah může být rozrušen 

srážkami, táním sněhu nebo přelitím hrází [3]. 

Pneumatiky jsou stabilní a udržují svou celistvost. Tato výztuž se používá na mnoha 

úzkých horských silnicích. Svahové vyztužení poskytuje bezpečnější silnice. Použití 

vyřazených pneumatik pro vyztužení svahu je značně úspornější než u mnoha alternativních 

materiálů. Vytěžený materiál se předpokládá jako zásyp. Svahová výztuž z vyřazených 

pneumatik okamžitě plní svou funkci. Pneumatiky by měly být umístěny na nižších svazích 

 a v místech, kde nejsou příliš viditelné pro veřejnost [3]. 

Vyztužení břehů bývá často úspěšné, ale existuje riziko přetrvávající eroze vzhledem k 

nízké rychlosti odvodnění stabilizovaného místa. Pneumatiky zůstávají stabilní při nízké 

rychlosti průtoku.  Měla by být provedena hydraulická analýza. Pneumatiky mohou být 

úspěšně pokryty přírodní vrstvou bažinaté zeminy v kombinaci s přírodní trávou [3]. 

 
 

Postup prací při vyztužení svahu silnice: 

 

Odpadní pneumatiky jsou v takovém stavu, aby byl zachován původní vyráběný tvar. 

Na rozrušeném svahu je vyříznuta krajnice a mírný svah směrem k vozovce. Šířka řezu 

odpovídá šířce rohože pneumatik, přičemž minimum je 15cm. Inženýrské geotextilie jsou 

umístěny za, pod a nad pneumatikami pro ochranu zeminy proti erozi. Konce síťovin jsou 

uchyceny a zajištěny kroužky nebo dráty. Pneumatiky jsou umístěny v rovnoběžných řadách 

a zasypány dovezeným propustným materiálem. Pneumatiky jsou vzájemně propojeny 

pomocí spon, které jsou vyrobeny z ocelové výztuže o tloušťce 1 cm. Vrstva 30 cm 

propustného materiálu je umístěna na horní straně první vrstvy pneumatik. Potom je druhá 

vrstva pneumatik umístěna a zasypána. Zhutňovací válce mohou být použity, pokud se 

nepoškodí podkladový materiál, nebude se vytvářet hydrostatický tlak na pneumatiky a pokud 

je zásypový materiál odvodněn. Zabezpečující kovové sloupky jsou umístěny do otvoru 

minimálně do každé druhé pneumatiky ve vnitřní řadě z důvodu odolnosti v ohybu. Vrchol 

sloupku by měl lícovat s poslední horní vrstvou pneumatik. Všechny sloupky musí být 

z recyklovaného kovu a v dobrém stavu.  K zajištění nezpevněného svahu je umístěna 45 cm 

vrstva přirozené zeminy na vrchol vrstvy pneumatik a zhutněna. Vysazení dřevin ve svahu 

urychlí znovuobnovení vegetace.[3] 
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Obrázek 26 - Vyztužení svahu [3] 

 

Obrázek 27 - Řez vyztuženého svahu [3] 

 

  



29 
 

Postup prací při vyztužení břehu 

 

Postup prací se příliš neliší od silničního svahu. Na rozrušeném svahu břehu se založí tři 

vrstvy pneumatik do hloubky, aby byla zajištěna stabilita. Mezi vrstvami pneumatik se 

neaplikuje mezivrstva výplně. Záchranné kovové sloupky by měly byt umístěny 

ve středových otvorech a minimálně v každé druhé pneumatice [20]. 

 

 

Obrázek 28 - Řez břehu kanálu [3] 

 
 

5.5 Bariera proti Rockfalls 

 
Obytné oblasti, cesty a železnice jsou ohroženy nestabilitou skalních svahů v jejich 

blízkosti.  Nestabilní může být povrchová vrstva svahu nebo svah jako celek. Systémy 

ochrany proti pádu skalních hornin mohou být navrhovány na stabilizaci povrchové vrstvy, 

na stabilizaci velkých bloků nebo na zabezpečení celkové stability svahu. Povrchová 

nestabilita vzniká následkem zvětrávání a zhoršení parametrů hornin a zemin, vlivem aktivity 

kořenové soustavy rostlin, působením střídaní tepla a chladu, aktivitou větru, progresivním 

zvětráváním puklin v masívu, hydrostatickým tlakem, seizmickou aktivitou atd.  Existují dva 

důležité přístupy a to aktivní nebo pasivní ochranný systém. Pasivní systém neovlivňuje 

proces odlučování, ale zaměřuje se na kumulaci a zachycení padajících a sesouvajících se 

úlomků za účelem odvracení nebezpečí od infrastruktury a jejich uživatelů. Pasivní systémy 

zahrnují jednoduché ‘drapery systémy ‘, ochranné bariéry a valy proti pádu skalních hornin. 
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Aktivní systémy zabezpečují a kontrolují odlučování bloků hornin pomoci povrchových 

zpevňujících systémů [14]. 

 Ochranné valy proti pádu skalních hornin jsou ideální řešení, kde není možné použít 

povrchové zpevnění (široké svahy) nebo z důvodu špatného přístupu. V současnosti se budují 

valy pomocí vyztužených zemin, což umožnuje využit lokální dostupné materiály 

(např. odpadní pneumatiky) [14]. 

 

 

Obrázek 29 - Schéma pádu skalních hornin na val [5] 

 

Při výstavbě ochranného valu je možné využít odpadní pneumatiky kvůli svým 

absorpčním vlastnostem. Pneumatiky se již využívají k pohlcení energie na závodních 

okruzích, kde pomáhají zpomalit automobil, který vyjede z trati, nebo jsou používány 

v přístavech na stěnách, kde zmírňují nárazy lodí [9]. 

 Výsledky zkoušek ukázaly, že kompozit Pneusol má součinitel rázu velmi nízký (asi 

0,1). Součinitel rázu je poměr mezi výškou odskoku H1 a výškou pádu tělesa H0. Pro 

dokonalé pružné materiály platí, že  H1=H0, pro nepružné materiály platí H1=0. To znamená, 

že kompozit Pneusol obnoví jen malou energii rázu a má velkou absorpční sílu [9]. 

Je možné využít systémy Arma pneusol a Pneutex. 

 



31 
 

 

Obrázek 30 - Bariera z pneumatik ve Francii [5] 

 

5.6 Výstavba silnic na měkkém podloží 

 
Výstavba silnic na měkké zemině, jako je např. rašelina, představuje značné technické 

problémy. Mnoho těchto silnic slouží v odlehlých komunitách, kde je úroveň provozu nízká, 

a musí být vystavěna a udržována s omezeným rozpočtem. Je možné využít lisované balíky 

pneumatik. Ve srovnání s jinými lehkými podkladovými materiály, jako je např. polystyren, 

jsou náklady na balíky pneumatik nízké. 

Existují dva přístupy k výstavbě silniční konstrukce na měkké zemině, buď jsou balíky 

nad povrchem (plovoucí) nebo pod povrchem (pohřbené). Oba přístupy používají velké 

množství zrnité výplně. Je důležité zjistit, zda mají nebo nemají dílčí vrstvy podloží kůru 

(crust), která může být porušena. Kůra v rašelině je často vytvořena z vláknité vegetace. 

Stejně jako normálně konsolidované jíly budou mít tužší kůru. Za normálních okolností není 

vhodné porušit kůru, tím je plovoucí konstrukce výhodnější než pohřbená konstrukce. 

 

 

Plovoucí konstrukce 

 

V oblasti s velkou mocností měkkého materiálu je nahrazení vhodnějším materiálem 

neatraktivní. Vzhledem ke vzniku velkého objemu materiálu a možných problémů s pažením, 

stability dna atd.  Pokud povrchová kůra je tužší, než nižší vrstvy v důsledku přítomnosti 
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vegetace, vysušení, zhutňování a dalších faktorů, tak povrch může tvořit podklad. Je třeba 

dbát na zajištění toho, aby kůra nebyla porušena při stavebních pracích i po jejich skončení 

[21]. 

V minulosti byly často využívány v konstrukcích svazky větviček (hať), obvykle dvě 

vrstvy orientované v úhlu 90°, na úrovni podkladu pro zmírnění diferenciálních pohybů. 

Pro větší zatížení byly přidány kulatiny v horní části hatě. Moderní ekvivalent je 

geosyntetický materiál [21]. 

Pro použití dočasného přitížení je často omezení na velmi měkké půdy, jako je 

rašelina. Vzhledem k potenciálu pro dlouhodobou sekundární anebo terciární konsolidaci 

a k potenciálnímu porušení některých překrývajících tužších vrstev [21]. 

 

 

Pohřbená konstrukce 

 

Odstranění a výměna místních materiálů za lehkou výplň je nákladným řešením a může 

zahrnovat stavební výkop pod hladinou podzemní vody. Balíky pneumatik umístěny k bočním 

stěnám výkopu přidávají dlouhodobou tuhost konstrukce. Cílem konstrukce je minimalizovat 

dodatečné zatížení v důsledku umístěné výplně. 

Pohřbená konstrukce se používá v místech s vhodnými dílčími vrstvami podloží, kde je 

odstranění možné. Často je nutná oprava nebo rekonstrukce stávající silnice pod měkkým 

terénem, protože nerovnoměrné sedání přináší nerovný povrch. Umístěním budoucího 

materiálu pro zvýšení a upravení povrchu vozovky zvyšuje tvorbu zatížení a bude vytvářet 

další diferenční sedání. Nahrazení stávajícího materiálu je proto nezbytné [21]. 

 

Obrázek 31 - Plovoucí a pohřbená konstrukce [21] 
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Postup prací 

 

Při zemních pracích pro pohřbenou konstrukci je výkop první stavební činností. 

Vhodné geotextilie jsou instalovány, buď na úrovni povrchu terénu, nebo na spodní části 

výkopu, následuje v případě potřeby regulační vrstva písku. Mezi geotextiliemi by měl být 

přesah 1 m. Geotextilie napomáhá pracovním podmínkám v měkké půdě, posiluje strukturu 

balíku lisovaných pneumatik a poskytuje oddělení mezi balíky a podložím, čímž se zabrání 

vniknutí rostlin. Využívají se náhodně orientované, lepené, netkané geotextilie. Její hlavní 

funkce je separační. Návrh postupu kladení geotextilie by měl být dle místní normy. Rychlé 

buňkové konstrukce snižují velikost výkopu. Je nezbytné posouzení možných bočních poruch 

a souvisejících rizik pro pracovníky při provádění těchto operací [21]. 

Balíky lisovaných pneumatik by měly být umístěny tak, aby se minimalizovalo riziko 

poškození ocelových stahovacích drátů. Používá se rypadlo s hydraulickým ramenem, které 

zdvihá a umísťuje balíky. Balíky pneumatik se pokládají ve vertikálním směru (viz obr. 15). 

Existuje mnoho způsobů pro dvoudimenzionální umístění balíků pneumatik (tj. v jedné 

vrstvě), ale je obecně doporučen pro konstrukci nejjednodušší šachovnicový vzor. (viz obr. 

32). Vícevrstvá struktura je vytvořena překrytím mezi vrstvami [21]. 

 

 

Obrázek 32 - Schéma uspořádaní (zleva: šachovnicový vzor, stretcher bond, staggered) 

[21] 

 
Pro nejvyšší tuhost a stabilitu konstrukce je nutno vyplnit dutiny mezi balíky. Z důvodu  

pseudo-obdélníkového tvaru balíku pneumatik zůstávají v rozích každého balíku dutiny. 

Většinou je používán hrubý písek pro plnění těchto dutin. Nejúčinnější způsob vyplňování 

dutin je srovnaní 150 mm až 300 mm vrstvy na horní straně vrstvy balíků a poté použít 

vibrační válec k zavibrování výplně do dutin [21]. 
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Obrázek 33 - Vyplňování dutin mezi balíky [21] 

 

Po výplňových pracích by měla být geotextilie ovinuta kolem balíků s vyplněnými 

dutinami. Podkladová vrstva (drcený kámen) by měla být umístěna a zhutněna na geotextilii. 

Tloušťka podkladu musí mít dostatečnou nosnost a vytvářet dostatečnou ochranu proti 

poškození geotextilie. Poté, co jsou tyto práce dokončeny, výstavba může pokračovat další 

vrstvou balíků a opakovat výše popsaný postup, dokud nebude dokončena výstavba silnice 

[21]. 
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6. Výpočet sednutí měkké vrstvy zeminy pod násypem 

 

Měkká neúnosná zemina o mocnosti 3 m a edometrickém modulu 1 MPa je zatížena 

násypem výšky 6m. Pod měkkou zeminou je vrstva S-F. V těchto výpočtech není započítané 

působení geotextilie. 

 

1. Zemní násyp 
 

Násyp je tvořen ze zeminy GM o objemové hmotnosti 2000 kg/m
3
. 
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Obrázek 34 - Schéma zemního násypu 
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2. Vylehčený násyp z lehkého keramického kameniva 

 

Násyp je tvořen lehkým keramickým kamenivem frakce 8-16 mm a objemové hmotnosti 

450 kg/m
3
. Dělící vrstva je z SM objemové hmotnosti 1800 kg/m

3
 o mocnosti 0,2 m. Je 

použita geotextilie. 
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Obrázek 35 - Schéma násypu z LKK 
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3. Vylehčený násyp ze slisovaných balíků pneumatik 

 

Násyp je tvořen balíky pneumatik, kde se jeho rozměry pohybují od 1,3 x 1,55 x 0,8 m a 

objemové hmotnosti 520 kg/m
3
. Je nutné brát ohled na výplňovou zeminu v dutinách (600 

kg/m
3
). Podkladová vrstva SP, tloušťky 0,2 m, má objemovou hmotnost 1850 kg/ m

3
. 

Vyrovnávající vrstva SC je tloušťky 0,165 m a objemové hmotnosti 1900 kg/m
3
. Je použita 

geotextilie. 
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Obrázek 36 - Schéma násypu ze slisovaných pneumatik. 
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4. Vylehčený násyp z lehké Pneusol (zemina) 
 

Násyp je tvořen nákladními pneumatikami, které jsou pokryty geotextilií a zeminou. 

Pneumatika má hmotnost 40 kg a hustotu 12,4 kN/m
3
. Její rozměry jsou následující: výška 

0,26 m, vnější průměr 1,1 m a vnitřní průměr 0,5 m. Výplňová a vyrovnávací zemina SW má 

objemovou hmotnosti 2000 kg/m
3
 Vyrovnávací vrstva má mocnost 0,21 m. Podkladová 

vrstva z SC má tloušťku 0,1 m a objemovou tíhu 1900 kg/m
3
. 
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Obrázek 37 - Schéma násypu z lehké Pneusol 
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5. Vylehčený násyp z lehké Pneusol (Lehké keramické kamenivo - LKK) 

 

Násyp je tvořen nákladními pneumatikami, které jsou pokryty geotextilií a lehkým 

keramickým materiálem. Pneumatika má hmotnost 40 kg a hustotu 12,4 kN/m
3
. Její rozměry 

jsou následující: výška 0,26 m, vnější průměr 1,1 m a vnitřní průměr 0,5 m. LKK  o objemové 

tíze 450 kg/m
3
  plní funkci vyrovnávající a plnící. Vyrovnávací vrstva má mocnost 0,21 m. 

Podkladová vrstva z SC má tloušťku 0,1 m a objemovou tíhu 1900 kg/m
3
. 
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(                              )   

    
         

 

 

Tabulka 2 - Výsledky sednutí měkké vrstvy zeminy pod násypy 

Č. NÁSYPU NAPĚTÍ SEDNUTÍ 

- kPa m 

1 120 0,36 

2 43,2 0,13 

3 51,5 0,155 

4 71,9 0,216 

5 22 0,066 

 

 

Při použití vylehčených násypů dochází významnému snížení sedaní měkké vrstvy zeminy. 

Násyp z LKK má srovnatelné výsledky, jako u slisovaných pneumatik. Při použití metody 

Pneusol, která využívá přírodní zeminu, dochází k vyššímu sedaní než u násypů tvořených 

z LKK nebo ze slisovaných pneumatik. Pneusol s LKK má nejvýraznější snížení sedaní. 

Samozřejmě výsledky se mohou lišit v závislosti na typu materiálu, druhu zeminy a 

vrstevnatosti násypu. 
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7. Závěr 

 

Tato práce prezentuje aplikaci opotřebených pneumatik v geotechnickém inženýrství. Je 

zaměřena na využití celých nebo částečně rozřezaných pneumatik. 

  Metoda  Pneusol je kombinace pneumatiky a zeminy. Byla vytvořena za účelem snížit 

množství pneumatik na skládkách a stanovit princip chovaní pneumatik, jako výztužného 

prvku v zemině. Pnesol je využíván k  zpevnění svahu a výstavbě opěrných zdí. 

Modifikovaný Pneusol lze použít k vylehčení zeminy, kde je aplikována geotextilie na vrstvy 

pneumatik k vytvoření vnitřních dutin. Je zde možné uplatnit lehký výplňový materiál, jako 

pucolán, elektrárenský popílek atd. 

 V systémech Armapneusol a Pneutex jsou pneumatiky využity jako opláštění 

a spolupůsobí s výztužným prvkem. Uplatňují se také jako ochranné bariéry proti rockfalls. 

 Metoda Pneuresil využívá celé pneumatiky za účelem výplňové vrstvy v silničních 

násypech, kde plní funkci vylehčení. V  současnosti se stále častěji uplatňují balíky 

slisovaných pneumatik při stavbě silnic na měkkém povrchu. Májí potenciál uspokojit 

poptávku na nízkonákladový lehký výplňový materiál. 

Další část práce je zaměřena na jednotlivé konstrukce vybudované pomoci metod výše 

uvedených: redukování zemního tlaku při budovaní opřené zdi, postup a chování gravitační 

zdi z kompozitu Pneusol, využití lehkého Pneusol při snížení koncentrace napětí pod 

podzemním dílem. Dále je popsána problematika ochrany proti pádu skalních hornin 

a výstavby silnic na měkkém podložím z balíků pneumatik. 

V poslední časti práce je prezentován výpočet sednutí měkké vrstvy zeminy pod 

velkoplošnými násypy a následné porovnání. Byly využity slisované a celé pneumatiky, lehké 

keramické kamenivo a přírodní zeminy. Násyp  Pneusol tvořený  keramickým kamenivem a 

celých pneumatik vyvolává nejnižší sedání měkké vrstvy podloží.  

Slibné výsledky výzkumu a dobré chování postavených staveb dělá z opotřebovaných 

pneumatik dobrý stavební materiál. Mezi hlavní výhody patří dlouhá životnost pneumatik, její 

schopnost odolávat chemickým agresím a jednoduché postupy výstavby.  
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