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Anotácia 

Bakalárska práca sa zaoberá zemnými konštrukciami, ktoré sú vystužované 

geomrežami. Cieľom práce nie je uviesť novú prevratnú technológiu vystužovania, ale 

poukázať na používané metódy v súčasnosti. Úvodná kapitola sa venuje rozdeleniu 

vystužených zemných konštrukcií. Ďalšia kapitola zobrazuje materiál pre vystužovanie a jeho 

vlastnosti a funkcie. Následne je popísané obecné riešenie modelových príkladov. Na záver sú 

zachytené ukážky technológie výstavby.  

Kľúčové slová: geomreže, oporná stena, strmý svah, vystužená zemina, RockWall 

 

 

 

 

 

Annotation 

Bachelor thesis deals with earth constructions which are reinforced of geogrids. The 

aim of thesis is to establish no new revolutionary technology of reinforcement but to show the 

methods used now. The introductory chapter devoted of division of reinforced earth 

constructions. The next chapter shows the material for the reinforcement and its features and 

functions. Then is described the general solution of model examples. Finally, there are 

recorded examples of construction technology. 

Keywords: geogrids, retaining wall, steep slope, reinforced earth, Rockwall 
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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 

PET – polyester 

HDPE – vysokohustotný polyetylén 

PP – polypropylén 

PE – polyetylén 

PVA – polyvinylalkohol 
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1 Úvod 

V mnohých projektoch sa stretávame s nevhodnými, neúnosnými zeminami. 

Napríklad je treba postaviť násypy z nestabilných materiálov alebo je nutné vystavať cestu na 

území s nízkou únosnosťou zeminy. 

Štandardný postup potom pri návrhu svahu požaduje vystavanie drahých oporných 

stien alebo výstavbu svahov s miernym sklonom, ktoré plytvajú cennou pôdou. 

Výhodným riešením je vystuženie nestabilnej zeminy pomocou geosyntetík. V praxi 

sa uplatňujú rôzne typy výstužných geosyntetík v závislosti na konkrétnych požiadavkách 

projektov.  

V mojej bakalárskej práci sa venujem vystužovaniu zemín len geomrežami. Riešiť 

všetky typy vystužovania zemín oporných stien, násypov a zárezov by bolo obsahovo 

náročné. 

Cieľom bakalárskej práce bolo popísať a riešiť problém vystužovania zemín oporných 

stien geomrežami. Bakalárska práca zahŕňa celý postup výberu vhodného konštrukčného 

riešenia, postup návrhu vybraných metód vystuženej zemnej konštrukcie a ukážkové 

zrealizované projekty v Českej republike. V neposlednej rade poukazuje na vlastnosti 

a funkcie výstužného materiálu. 
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2 Súčasný stav riešenia oporných stien, násypov a zárezov 

z vystužených zemín 

2.1 Vystužené strmé svahy 

2.1.1 NaturalGreen 

Rýchla ekonomická stabilita pre svahy s uhlom čela do 45°. 

V ekologicky citlivých oblastiach a všade, kde sa preferuje atraktívny prírodný 

vzhľad, reprezentuje NaturalGreen úsporné riešenie. Okrem tvorby nových strmých svahov 

umožňuje systém taktiež opraviť narušené svahy. [5] 

Vďaka dlhodobej stálosti štruktúry, ktorú zaisťujú vodorovné vrstvy jednoosových 

geomreží vo vnútri vystuženého zemného telesa, využíva systém namiesto tuhej čelnej strany 

svahu protierózne materiály a prírodnú vegetáciu, a tak je stavba jednoduchá a rýchla. 

 

Obr. 1 Stavba svahu systému NaturalGreen [6] 

 

Protierózna rohož posilňuje koreňový systém, pomáha zachytávať novú hornú vrstvu 

zeminy, zachováva atraktívny vzhľad povrchu a zároveň chráni svah pred silným dažďom. 
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Veľmi vysoká trvanlivosť vystuženia jednoosovými geomrežami dovoľuje použitie 

výplne zo staveniska vrátane kohéznych alebo kontaminovaných materiálov. To vedie 

k obmedzeniu prepravy na stavenisko a zo staveniska a veľmi významným úsporám 

nákladov. [6] 

 

2.1.2 GreenSlope 

Lacná atraktívna stabilita pre svahy s uhlom čela do 70°. 

Zemina je na čele zadržovaná pomocou oceľových sietí s antikoróznou ochranou, ktoré 

sú s blokom zeminy vystuženým pomocou geomreží spojené pomocou účinných spojovacích 

prvkov Bodkin (spojovacie tyče). Počas inštalácie sú pohľadové prvky pokryté protieróznou 

georohožou, ktorej typ závisí na druhu budúcej vegetácie (tráva, popínavé rastliny, iný 

porast). 

 

Obr. 2 Schéma systému GreenSlope [5] 

 

Výstavba systému GreenSlope je veľmi jednoduchá. Pohľadové prvky sú dopravené na 

stavenisko, vyskladané a pripravené pre umiestnenie do konečnej pozície. Do čela sú 

umiestnené vzpery pre zaručenie konštantného sklonu líca, ktorý umožňuje nenáročné 



Jakub Kostolný                                                                                                  Bakalárska práca 

12 

 

umiestnenie zásypového materiálu za líce svahu. Umiestnenie jednotlivých prvkov je veľmi 

ľahké, s minimálnymi časovými a finančnými nákladmi na vytvorenie tvaru čela. [7] 

 

 

Obr. 3 Stavba svahu systému GreenSlope [6] 

 

 

2.2 Vystužené oporné múry 

2.2.1 TW1 

Všestranné a cenovo výhodné oporné steny a mostné opory. 

Systém TW1 je alternatívne riešenie k tradičnej variante oporných stien. Poskytuje 

všestrannosť a v podstatnej miere znižuje náklady a skracuje dobu výstavby. 

Skladá sa z prefabrikovaných betónových lícových blokov so štiepaným povrchom, 

ktoré sú bezpečne pripojené k jednoosovým geomrežiam vystužujúcim zemné teleso za lícom 

a vytvárajú pevnú, trvanlivú a skoro bez údržbovú opornú stenu s projektovou životnosťou až 

120 rokov. [6] 
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Obr. 4 Schéma systému TW1 [5] 

Do drážky vo vrchnej časti tvarovky je vložený špeciálny kontinuálny spojovací prvok 

(konektor) a do konektoru sa vkladá tuhá monolitická jednoosová geomreža. Konektor 

zabezpečuje mimoriadne pevné spojenie medzi výstužnou geomrežou a tvarovkou TW1. 

 

Obr. 5 Detail konektoru [5] 
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TW1 lícové betónové bloky tvoriace uhol na čele 86° sú len položené nasucho 

a zväčša nevyžadujú použitie žeriavov a podpier. Váha štandardného 15 cm vysokého bloku 

je prijateľná pre ručnú manipuláciu. Ich geometria povoľuje, aby sa oblúky, schody, rohy 

a ďalšie komponenty ľahko spojili. Farebné prevedenia blokov sú v širokej škále. [5] 

K dispozícii je aj špeciálny variant systému TW1 Link s vertikálnym lícom 

a nerezovými kotvami umožňujúce pripevnenie murovanej alebo kamennej povrchovej 

vrstvy. 

 

 

Obr. 6 Stavba opornej steny systému TW1 [6] 

 

2.2.2 TW3 

Systém prispôsobivej opornej steny, ktorý znižuje výdaje a dobu výstavby. 
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Betónové prefabrikované bloky sú bezpečne pripevnené k jednoosovým geomrežiam, 

ktoré vystužujú zeminu za lícom tak, že vznikne stabilná oporná stena s obmedzenom 

údržbou a projektovou životnosťou až 120 rokov. 

Výrazná geometria blokov TW3 s výškou 20 cm (bez skosenia a mierne vyššie ako 

u systému TW1) umožňuje menej náročnú výrobnú technológiu. Ľahké zaradenie kriviek 

a rohov umožňuje technické riešenie bloku. 

Stavebná metóda je jednoduchá. Betónové bloky sa ukladajú nasucho a nie je potrebný 

žeriav a podpery. [6] 

 

 

Obr. 7 Stavba opornej steny systému TW3 [6] 

 

2.2.3 Mesa 

Systém pre výstavbu oporných stien a mostných krídel s uhlom sklonu líca 90°. 
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Obr. 8 Schéma systému Mesa [5] 

 

Tvarovky s rôznou skladbou na čele držia zeminu. Sú spojené s výstužnými 

geomrežami pomocou účinných spojovacích prvkov. Betónové tvarovky dávajú konštrukcii 

estetický vzhľad a zadržujú zeminu zásypu v čele, stabilitu a funkčnosť konštrukcie zaisťujú 

horizontálne vrstvy geomreží. [7] 

Zemina zásypu, ktorej šmykové parametre významne ovplyvňujú parametre systému, 

je súčasťou systému. 

Systém Mesa má dve alternatívy. Mesa Standard, kde je systém budovaný z tvaroviek 

standard a Mesa Ashford, kde je systém budovaný z kombinácie troch typov tvaroviek 

(standard, medium, tall). 
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Obr. 9 Stavba opornej steny systému Mesa [6] 

 

2.2.4 Marine 

Ochrana riečnych brehov a morského pobrežia proti erózii. 

Systém obsahuje prefabrikované betónové bloky schopné odolávať priamym zásahom 

vĺn, ktoré je možné inštalovať bez žeriavu alebo opier. Geomreže sú k rubovej strane bloku 

pripojené na zabudované krátke počiatočné úseky (tzv. “startery“) pomocou pevnej 

polymérovej spojky. [6] 

Pre zvýšenie protieróznej ochrany je možné použitie rohože ako trvalú vrstvu 

nerozkladajúcu sa biologicky, ktorá stabilizuje povrch, kým sa neuchytí vegetácia. Potom 

podporuje a posilňuje koreňový systém. 
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Obr. 10 Stavba opornej steny systému Marine [6] 

2.2.5 RockWall 

Systém RockWall predstavuje ideálne riešenie pre mnohé oporné konštrukcie, vďaka 

čelu podobnému gabiónovému vzhľadu z oceľového drôtu a kameniva, ale s nižšími nákladmi 

oproti gabiónovej konštrukcii. 

 

Obr. 11 Schéma systému RockWall [5] 
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Rozdiel je daný použitím jedinej úzkej gabiónovej vrstvy ako pohľadovej vrstvy 

s lacnou výplňou (často vyťaženou na mieste), vystuženou jednoosovými geomrežami, 

ktorými vzniká za lícom pevný blok zeminy. [5] 

Čelné prvky sú klietky z pozinkovanej ocele, zvárané na hranách kvôli tuhosti 

a vzhľadu. Sú navrhnuté pre sklon svahu 70° až 90° a spájané s geomrežami pomocou vysoko 

bezpečného spoja Bodkin (spojovacie tyče). 

 

Obr. 12 Stavba opornej steny systému RockWall [5] 

2.2.6 TR2 

Úsporné a rýchle riešenie pre odľahčovacie konštrukcie alebo dočasné steny. 

Systém TR2 umožňuje jednoduchú výstavbu dočasných stavebných konštrukcií 

s uhlom sklonu čela od 60° do 90° s menšími nákladmi ako pri železobetóne. Systém sa 

používa aj pri trvalých odľahčovacích konštrukciách a obmedzení vodorovného tlaku na 

konštrukciu. 

Čelné prvky sú z oceľového pletiva vyloženého odolnou geotextíliou. Pomocou 

účinného spoja Bodkin sú bezpečne pripojené k jednoosovým geomrežiam. 
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Obr. 13 Stavba opornej steny systému TR2 [6] 

2.2.7 Armovia 

Systém oporných stien z vystuženej zeminy s delenými veľkoplošnými panelmi je 

ideálny pre konštrukcie v dopravnom staviteľstve. 

 

Obr. 14 Schéma systému Armovia [5] 
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Lícová stena je tvorená železobetónovými prefabrikovanými prvkami, ktoré majú na 

rubovej strane priamo zabetónované zárodky pruhov výstužnej geomreže. Tento zárodok sa 

pomocou špeciálneho spojovacieho prvku pripojí na horizontálne výstužné geomreže. 

Systém Armovia nahradzuje masívne betónové konštrukcie, zmenšuje záber 

pozemkov nutný pre výstavbu násypu. Uplatní sa hlavne pri potrebe vyšších oporných stien. 

 

Obr. 15 Stavba opornej steny systému Armovia [5] 

 

 

3 Systémy k vystužovaniu zemín 

3.1 Jednoosové geomreže RE a UX 

Za účelom vystužovania zeminy pri výstavbe oporných stien, mostných krídel 

a strmých svahov sa spolieha na vytvorenie mechanicky stabilizovanej vrstvy zeminy 

pomocou jednoosovej geomreže. 

Sú zhotovené z vybraných druhov polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) Vyrábajú sa 

špeciálnym výrobným procesom, kde dochádza k usmerňovaniu reťazcov molekúl polyméru 
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v jednom smere. Sú veľmi trvanlivé a odolné voči UV žiareniu. Dlhodobé (creepové) 

záťažové charakteristiky jednoosových geomreží boli rozsiahlo skúmané. Získali certifikáty 

potvrdzujúce vhodnosť použitia pre konštrukcie z vystuženej zeminy s projektovou 

životnosťou 120 rokov. [6] 

 

Obr. 16 Jednoosová geomreža [6] 

Sú dostupné v rade pevností. Vyznačujú sa dlhými, úzkymi otvormi, ktoré umožňujú 

pevné “zazubenie“ zrnitého materiálu do geomreže a tuhými, celistvými spojmi. Integrálne 

spoje a tuhé priečne rebrá umožňujú použiť zhotovené konektory pre tvorbu vysoko účinného 

spojenia s modulovými lícovými blokmi. 

 

3.2 Vlastnosti a funkcie 

3.2.1 Vplyv času na pretvárne charakteristiky – creep (ČSN EN ISO 13431) 

Pre stanovenie dlhodobej funkcie výstužných geosyntetík je znalosť creepu veľmi 

dôležitá. Pre nízku úroveň napätia nastáva creep neustálený, kde rýchlosť pretvorenia rastie 

s časom až k porušeniu. Pri posudzovaní vystuženia zemnej konštrukcie na creep musíme 

zvážiť či je konštrukcia dočasná alebo trvalá. 

Pre PET je pomer výpočtovej pevnosti Td k pevnosti pri porušení Tf  s ohľadom na 

creep zvyčajne: 

Td / Tf  < 0,5 – 0,7 
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Pre polyolefiny je tento pomer menší: 

Td / Tf  < 0,3 – 0,4 

Predpokladaná životnosť inžinierských stavieb podľa ČSN 73 0031 je 100 rokov pre 

pozemné komunikácie a mosty a 120 rokov pre železničný spodok. Pre životnosť konštrukcie 

dlhšej ako 50 rokov musí doložiť výrobca geosyntetík hodnoty creepového súčiniteľa. [3] 

3.2.2 Ťahová pevnosť a prieťažnosť (ČSN EN ISO 10319) a pevnosť v ťahu 

spojov a švov (ČS EN ISO 10321)  

Ťahová pevnosť je ovplyvnená faktormi : 

 tvar skúšaného vzorku, 

 typ zariadenia – rovinné či jednoosové, 

 veľkosť bočného zaťaženia, 

 upnutie vzorku a tvarovanie čeľustí, 

 teplota v miestnosti, 

 rýchlosť prevedenia skúšky. 

Skúška pevnosti geosyntetika sa uskutočňuje iba na vzorkách so šírkou pásu 20 cm, 

tzv. široký prúžok. 

Pri plnení výstužnej funkcie je rozhodujúca mobilizácia ťahovej pevnosti 

v počiatočnej fáze predĺženia (2-5%) geosyntetika. Údaje charakterizujúce výrobok sú 

predĺženie pri porušení ef a pevnosť pri porušení Tf. Pre návrh vystužených zemných 

konštrukcií, v ktorých je geosyntetikum trvalo namáhané (> 25 rokov), je nutné poznať 

creepovú pevnosť. [1] 

Niektoré tkané geotextílie dosahujú ťahové pevnosti > 1000 kN/m pri predĺžení < 

10%. Hodnoty pre netkané geotextílie sú omnoho menšie (5-50 kN/m s predĺžením 30-50% 

a viac). 

Pri výbere výrobku na výstužné použitie sa prihliada k dlhodobým (creepovým) 

vlastnostiam geosyntetického materiálu a k hodnote počiatočného modulu pretvárnosti pre 

zaistenie rýchleho zapojenia výstuhy do prenosu zaťaženia. 
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Ak je pevnosť v oboch smeroch rozdielna, treba venovať pozornosť výsledkom 

ťahových skúšok v oboch smeroch. Rozdielne vlastnosti v rôznych smeroch nie sú negatívom 

pri vystužovaní podloží a strmých svahov, oporných stien apod., kde je smer najväčšieho 

namáhania daný a v kolmom smere sú ťahové napätia omnoho menšie.  

3.2.3 Šmykový odpor kontaktu geosyntetikum – zemina (ČSN EN 13738, ČSN 

EN ISO 12957 – 1, ČSN EN ISO 12957 – 2) 

Pri návrhu zemných konštrukcií, kde má šmykový odpor významnú úlohu je potrebné 

laboratórne preukázať charakteristiky šmykového odporu. 

Overenie je nutné pre: 

 zistenie, či šmykový odpor prenesie požadovanú ťahovú silu (stanovenie 

kotevnej dĺžky), 

 zistenie, či nebolo vytvorené slabé miesto umiestnením geosyntetika, pozdĺž 

ktorého môže dôjsť k ušmyknutiu (posúdenie celkovej stability). 

Skúšanie šmykového odporu sa uskutočňuje: 

 skúškou na naklonenej rovine (sypké zeminy) ČSN EN ISO 12957 – 2, 

 skúškou na vytrhnutie geosyntetika – (pull – out test) ČSN EN 13738, 

 modifikovanou krabicovou šmykovou skúškou ČSN EN ISO 12957 – 1. 

Šmykový odpor sa vyhodnotí z rovnice: 

t = a + s.tg jgs 

kde:  

t (kN/m
2
) je šmykový odpor, 

s (kN/m
2
)  je normálové napätie, 

a (kN/m
2
) je adhézia, 

jgs (°)             je uhol trenia medzi zeminou a geotextíliou. 

 

Na kontakte vykazujú netkané geotextílie a väčšina tkaných nižší odpor ako samotná 

zemina. Pre laboratórne stanovenie sa vyžaduje modifikovaný krabicový prístroj s rozmermi 

min. 100x100 mm. Pre geosiete a geomreže musí byť strana krabice aspoň 5 násobok 

najmenšieho rozmeru oka (krabicový prístroj 300x300 mm). [2] 
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V stabilitných riešeniach je nutné zníženie šmykového odporu zohľadniť, lebo kontakt 

predurčuje rovinu s nižšou šmykovou pevnosťou. Pre piesčité zeminy sa orientačná hodnota 

pomeru tangenty uhla vnútorného trenia kontaktu zemina – geotextília tgjgs (°) k tangente uhlu 

vnútorného trenia zeminy tgϕ (°) pohybuje od 0,7 do 0,9. Pre jemnozrnné zeminy to je 

v priemere 0,75 (tab. 1). 

zemina geotextílie geomreže 

štrk, piesok 0,7 - 0,9 0,9 - 1,0 

hlina (prachovitá, 

piesčitá) 
0,7 - 0,8 0,8 - 0,9 

íl 0,5 - 0,7 0,7 - 0,8 

 

Tab. 1 Orientačné hodnoty pomeru tgjgs / tgϕ  [2] 

3.2.4 Výstužná funkcia 

Vkladaním výstužných materiálov vo vodorovných vrstvách do zemného telesa pri 

jeho budovaní vznikne vystužená zemná konštrukcia. Vystužením zeminy sa zvýši celková 

stabilita, šmyková pevnosť a teleso je schopné prenášať ťahové sily (samotná zemina má 

zanedbateľnú ťahovú pevnosť). 

Vystužené zemné teleso so strmým sklonom má okrem výstuží zabudovaných do 

zeminy ešte lícové opevnenie, ktoré zabraňuje vypadávaniu zeminy medzi výstužnými 

vrstvami. 

Mechanické vlastnosti zeminy, vzhľadom vo vzťahu k vystužovaniu, sa posudzujú 

podľa jej šmykovej pevnosti (uhlu vnútorného trenia φ). Bežne sa nepočíta so súdržnosťou 

u vystuženej zemnej konštrukcie (alebo len s minimálnou hodnotou do 5 kPa). Príčinou je 

zrušenie všetkých štruktúrnych väzieb vo vnútri zeminy pri stavbe vystuženej konštrukcie 

hutnením po vrstvách a pri mobilizácii trenia medzi výstužou a zeminou dochádza k pohybu, 

pri ktorom sa uplatňujú hlavne trecie vlastnosti zeminy v efektívnych napätiach. V malej 

miere sa uplatňuje aj adhézia, ktorú do výpočtu ale neuvádzame. Na obr. 17 je znázornený 

princíp fungovania výstuže v zemine na príklade šmykovej krabicovej skúšky s vloženým 

výstužným prvkom. [5] 

Ako vidíme na obr. 17, interakciou výstuže a zeminy pri pohybu dochádza 

k mobilizácii ťahovej sily vo výstuži, ktorá sa prejaví zvýšením normálového napätia      
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(Pr.cosθ.tanϕ – zvislá zložka ťahovej sily vo výstuži) na potencionálnej šmykovej ploche a to 

vedie k zvýšeniu šmykového odporu. Súčasne sa však znižuje pôsobiaca šmyková sila 

o vodorovnú zložku ťahovej sily v smere výstuže (Pr.sinθ – horizontálna zložka ťahovej sily 

vo výstuži). 

  

Obr. 17 Schéma pôsobenia výstuže v zemine (podľa Jewella & Wrotha 1987) [2] 

 

Šmyková odolnosť nevystuženej zeminy: PV.tanϕ 

Redukcia šmykovej sily: PR.sinθ 

Zväčšenie sily odolávajúcej šmyku: PR.cosθ.tanϕ 

Šmyková odolnosť vystuženej zeminy: Ps = PV.tanϕ + PR.( sinθ + cosθ.tanϕ) 

Rozhodujúci vplyv na účinnosť vystuženia má stupeň mobilizácie výstužnej sily PR. 

Na mobilizáciu tejto sily majú vplyv dva základné faktory: 

 vzájomné spolupôsobenie výstuže a zeminy (tzv. bond). Dôležité je hlavne dobré 

zaklinenie zŕn zeminy do otvorov vo výstuži (obr. 18). Z hľadiska pozície výstuže 

v zemnom telese sa najlepšieho výstužného účinku dosiahne, ak normálová sila pôsobí 



Jakub Kostolný                                                                                                  Bakalárska práca 

27 

 

kolmo na rovinu vystuženia. Pre optimálne spolupôsobenie výstuže a zeminy má byť 

veľkosť otvoru v geomreži 2 až 3 krát väčšia ako d50 (priemer zrna zodpovedajúci na 

krivke zrnitosti 50% prepadu). 

 tuhosť výstuže, ktorá ovplyvňuje veľkosť deformácie pri mobilizácii výstužnej sily na 

kontakte výstuž – zemina. Tuhosťou je myslený dotyčnicový eventuálne 

priesečnicový modul ku krivke ťahová sila (kN/m) – pretvorenie (%) pre zvolenú 

úroveň pretvorenia (obvykle 1%). Na kontakte s výstužou sa maximálne ťahové 

pretvorenie výstuže rovná šmykovému pretvoreniu zeminy. Ak je toto pretvorenie 

väčšie ako 1%, môže dôjsť v zemine k prekonaniu vrcholovej pevnosti s následným 

poklesom k pevnosti kritickej (koncovej). Veľkosť pretvorenia pre mobilizáciu 

vrcholovej pevnosti závisí na zatriedení a uľahlosti sypaniny. 

 

Obr. 18 Zaklinenie zŕn v otvoroch geomreže [6] 

Vkladaním výstužných prvkov do zeminy dodávame zemnej konštrukcii schopnosť 

prenášať ťahové napätia. Samotná zemina má veľmi nízku ťahovú pevnosť. Medzi 

najbežnejšie materiály pre prvky vystužujúce zeminu sú: 

 oceľ, 

 polymérové materiály, 

 výnimočne sklené a uhlíkové vlákna. 

Požiadavky na polymérové výstuže sú uvedené v článku 6.3.3 ČSN EN 14475. 
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Vzhľadom k vysokej cene uhlíkových a aramidových vlákien a krehkému porušeniu 

sklených vlákien a nerezovej ocele, sa pre praktické účely najviac používajú PET, PP, PE, 

HDPE. Najmenšie predĺženie pre mobilizované ťahové napätia majú PET výstužné materiály, 

vyrábané vo forme plošných textílií, mreží a pásikov. V súčasnosti sa taktiež používajú 

výstuže z PVA, ktoré majú rýchlejšiu mobilizáciu ťahovej pevnosti, ale sú finančne 

náročnejšie ako PET výstuže. [6] 

Creepové chovanie výstuže je ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje návrh 

vystuženej zemnej konštrukcie. Pri zaťažení sa polyméry stále predlžujú a veľkosť prírastku 

predĺženia závisí na druhu polyméru, teplote a úrovni zaťaženia vo vzťahu k vrcholovej 

krátkodobej pevnosti. Najlepšie creepové vlastnosti majú výstuže z PET, kde je creep pri 40% 

ťahovej pevnosti nepatrný (ak neuvažujeme použitie výstuže z nerezovej ocele a aramidových 

vlákien). Výstužné materiály z PP,PE a HDPE sa pri 40% zaťaženia zodpovedajúceho 

krátkodobej ťahovej pevnosti výrazne predlžujú v čase. 

Ďalším významným faktorom je trvanlivosť (durability). Jedná sa o nasledujúce vlastnosti: 

 Odolnosť proti mikrobiologickej degradácii (ČSN EN 12225), 

 Odolnosť proti pôsobeniu kyselín a alkálií (ČSN EN 14030), 

 Odolnosť proti poveternostným vplyvom (ČSN EN 12224), 

 Odolnosť proti oxidácii (ČSN EN ISO 13438), 

 Odolnosť proti hydrolýze (ČSN EN 12447), 

 Odolnosť proti ohňu a vandalizmu je posudzovaná individuálne pre konkrétnu 

konštrukciu. 

3.2.5 Výpočet návrhovej pevnosti výstuhy 

Pri plošných výstužiach (geomreže, geotextílie), pokladaných v stanovených 

vertikálnych vzdialenostiach, sa výpočtová pevnosť vyjadruje v kN/m' šírky výstuže. [4] 

Návrhová pevnosť sa odvodzuje z krátkodobej pevnosti zistenej ťahovou skúškou 

podľa ČSN EN ISO 10319. Vypočítaná ťahová sila sa upravuje o vplyv creepu, zhutňovania, 

prostredia a porušenia pri pokladaní. Je nutné rešpektovať maximálne prípustné deformácie 

konštrukcie podľa medzného stavu použiteľnosti a kompatibilitu pretvorenia zeminy 
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a výstuže. Ak nie je creepová pevnosť zistená skúškami podľa ČSN EN 13431 vypočíta sa 

návrhová pevnosť Td zo vzťahu: 

;.
1

.
1

.
1

f

envcomptc

d T
FFF

T   

kde:  

Tf je pevnosť v ťahu (maximálna, pri porušení) podľa skúšky ČSN EN ISO 

10319, 

Ftc je dielčí súčiniteľ bezpečnosti vyjadrujúci nebezpečenstvo creepu,  

Fcomp je dielčí súčiniteľ bezpečnosti vyjadrujúci nebezpečenstvo narušenia výstuhy 

zhutňovaním (Fcomp = 1,1 – 1,5), 

Fenv je dielčí súčiniteľ bezpečnosti vyjadrujúci nebezpečenstvo zníženia pevnosti 

v dôsledku chemickej odolnosti. 

 

Definovaná hodnota ťahovej pevnosti Td musí zaistiť, aby deformácie zemného telesa 

boli po celú dobu existencie konštrukcie v prijateľných medziach. Je nutné urobiť kontrolu a 

porovnanie hodnôt uvažovaných v návrhu a hodnôt pomerného predĺženia zodpovedajúcej Td. 

 

 

4 Návrh obecného riešenia dvoch jednoduchých modelových 

príkladov 

 

Výpočtové metódy vystužených zemných konštrukcií posudzujú návrh podľa dvoch 

hlavných kritérií: 

 vonkajšia stabilita, 

 vnútorná stabilita. 

Za vonkajšiu stabilitu sa považuje posúdenie: 

 únosnosti podložia vystuženého zemného telesa, 

 bezpečnosti opevnenia líca, 

 bezpečnosti proti zosuvu vystuženého zemného telesa ako celku, 
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 sadania a vodorovných deformácií vystuženého zemného telesa, 

 bezpečnosti proti posunutiu po výstuži vystuženého zemného telesa ako celku 

alebo jeho časti. 

Za vnútornú stabilitu sa považuje posúdenie: 

 bezpečnosti proti zosuvu klinu alebo časti vystuženého zemného telesa, 

 bezpečnosti proti pretrhnutiu výstuže vystuženého zemného telesa, 

 bezpečnosti vystuženého zemného telesa proti vytiahnutiu / vytrhnutiu výstuže 

zo zeminy. 

4.1 Vystužené strmé svahy 

Pre návrh a posúdenie strmých svahov sú používané väčšinou niektoré z nasledujúcich 

výpočtových metód:  

 Metóda kruhových šmykových plôch (Bishopova metóda), 

 HA 68/94 (Návrhové metódy pre spevnenie cestných svahov vystužením 

zeminy alebo klincovaním) 

4.1.1 Metóda kruhových šmykových plôch 

Zjednodušená Bishopova metóda predpokladá nulové šmykové sily medzi 

jednotlivými blokmi. Metóda je založená na splnení momentovej podmienky a zvislej silovej 

podmienky rovnováhy. [4] Uvažuje sily od susedných prúžkov (na rozdiel od Pettersonovej 

metódy) a okrem momentovej výnimky zavádza rovnováhu síl pre jednotlivý prúžok. Stupeň 

bezpečnosti F sa vypočíta postupným približovaním vzťahu: 

 

kde:  

cu je súdržnosť, 

φ je uhol vnútorného trenia zeminy,  

W je tiaž prúžku v ťažisku, 

b je šírka prúžku, 

α je sklon úseku šmykovej plochy. 
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Obr. 19 Bishopova metóda [4] 

 

kde:  

Xi a Ei  sú šmykové a normálové sily medzi blokmi, 

Ti a Ni   sú šmykové a normálové sily na úsekoch šmykovej plochy,  

Wi  je tiaž jednotlivých blokov, 

αi  je sklon úseku šmykovej plochy, 

bi  je šírka bloku, 

li  je dĺžka úseku šmykovej plochy. 

 

 

4.2 Vystužené oporné múry 

Pre návrh a posúdenie oporných múrov sú používané väčšinou niektoré 

z nasledujúcich výpočtových metód:  

 Metóda klinov (zemné tlaky podľa Rankina), 

 Deutsches Institut fur Bautechnik Method (zemné tlaky podľa Coulomba). 
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4.2.1 Metóda klinov 

4.2.1.1 Vonkajšia stabilita 

Vonkajšia stabilita vystuženého zemného telesa je vyšetrovaná jednoducho na 

homogénnom bloku podľa zákonov statiky. Na nasledujúcom obr. 20 sú znázornené možné 

mechanizmy zlyhania. 

 

Obr. 20 Mechanizmy zlyhania – vonkajšia stabilita [8] 
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4.2.1.2 Vnútorná stabilita 

Vnútorná stabilita je spojená hlavne s vytrhnutím alebo pretrhnutím výstuže 

(geomreže) z bloku zeminy vystuženého zemného telesa. Schémy porušenia sú zobrazené na 

obr. 21. 

 

 

Obr. 21 Mechanizmy zlyhania – vnútorná stabilita [8] 

 

Pri Metóde klinov sa berie v úvahu stabilita každej výstužnej rady, odolnosť voči 

posunutiu horných elementov steny a stabilita klinov vnútri spevnenej výplne. 

 

Pretrhnutie geomreže 

Geomreža prenáša napätie, ktoré je spôsobené priťažením na povrchu a tiažou zeminy. 

Napätia je možné riešiť separátne a potom zlúčiť do celkového napätia pre danú geomrežu. 
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Obr. 22 Schéma pre pretrhnutie výstuže [8] 

 

Ťahová sila vztiahnutá na jeden meter šírky geomreže v hĺbke hi : 

Ti = Kaw . σvi . Vi 

kde:  

Kaw je koeficient aktívneho zemného tlaku, 

σvi je maximálne napätie v i-tej rade, 

Vi je efektívna vertikálna sila v i-tej rade. 

 

Výsledné usporiadanie geomreží je také, aby napätie v každej mreži neprekročilo 

návrhovú pevnosť geomreže. 

Vytrhnutie geomreže 

Je nutné zvážiť možnosť šmykovej plochy prechádzajúcej stenou vytvárajúcou 

nestabilné kliny ohraničené povrchom, čelom steny a potencionálnou šmykovou plochou. 
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Obr. 23 Schéma pre vytrhnutie výstuže [8] 

 

Pre klin s tiažou W:                     

Ak pôsobia sily F1, S1 tak:            

Kotevná sila geomreže v hĺbke hi s kotevnou dĺžkou Lip :  

 

αp je koeficient interakcie, ktorý je závislý na typu zeminy a geomreže,         

<0,9 ; 1,0>. 

 K porušeniu geomreže nedôjde, ak:        
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5 Technológie zhotovovania – príklady z praxe výstavby 

oporných stien, násypov a zárezov z vystužených zemín 

 

5.1 Strmý svah – Výjazdový portál tunelu Hněvkov II, Česká republika 

Projekt stavby riešil priestor pri výjazdovom portáli ako gabiónovú konštrukciu. Už 

v priebehu výstavby tunelu bolo evidentné, že túto konštrukciu nebude možné uskutočniť 

z časových dôvodov, preto dodávateľ tunelového objektu hľadal alternatívne ekonomické 

riešenie. 

Rýchla výstavba strmého svahu so sklonom líca 50° z geomreže Tensar RE 

s obaľovaným čelom umožnila dokončenie výstavby tunela vo veľmi krátkom čase a so 

súčasným výrazným zlacnením stavby. 

Pomocou programu WinSlope na základe Bishopovej metódy bolo navrhnuté 

kombinované vystuženie svahu so stupňom bezpečnosti 1,26. Pri hutnení I=0,85 a použití 

predpísaného zásypu G2 – G3 nedôjde k deformácii cesty nad výjazdovým portálom tunela. 

Svah bol vystužený systémom s viacerými typmi geosyntetík. Tvar svahu zaistili jednoosové 

geomreže Tensar 40RE krátkych dĺžok obalením čela svahu po jednotlivých horizontálnych 

vrstvách. Pre zníženie spotreby jednoosových geomreží boli v polovici každej vrstvy použité 

dvojosové geomreže Tensar SS20 dĺžky 1 m ako sekundárna výstuž. [5] 

 

 

Obr. 24 Rez konštrukciou [5] 
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Z dôvodu nedostatku miestnych zdrojov bola pre zásyp použitá dovezená štrkovitá 

zemina s maximálnou veľkosťou zrna 75 mm. Konštrukcia svahu bola hutnená po vrstvách 

0,5 m a v každej druhej vrstve bola uskutočnená skúška miery zhutnenia. Na povrchu svahu 

bola umiestnená vrstva humusovej zeminy, ktorá umožní zatrávnenie. Aj pri nepriaznivých 

klimatických podmienkach na konci roku 2005 doba výstavby svahu nepresiahla 30 dní. Na 

obrázkoch 25 – 30 je zobrazený postup výstavby. 

 

 

Obr. 25 [5] 
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Obr. 26 [5] 

 

Obr. 27 [5] 



Jakub Kostolný                                                                                                  Bakalárska práca 

39 

 

 

Obr. 28 [5] 

 

 

 

Obr. 29 [5] 
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Obr. 30 [5] 

 

5.2 Oporná stena – Areál obchodného centra v Jihlavě, Česká republika 

Finančná a časová náročnosť a zložitá technológia zhotovenia stavby pôvodne 

navrhnutej uhlovej monolitickej steny s gabiónovým čelom kotvenej do skalného podložia, 

viedli investora k alternatívnemu ekonomickému riešeniu opornej steny z vystuženej zeminy, 

ktorá je nezávislá na klimatických podmienkach a využíva jednoduché technológie výstavby. 

Smerové a výškové riešenie konštrukcie sa zhoduje s pôvodným návrhom. [5] 

Oporná stena slúži ako prístupová obslužná komunikácia pre zásobovanie objektu. 

Prekonáva výškový rozdiel medzi úrovňou objektu skladu a Koželužského potoka. Stena bola 

navrhnutá z drobných betónových tvaroviek so štiepanou pohľadovou plochou a tuhých 

monolitických jednoosových geomreží Tensar RE. Stena je rozdelená do dvoch priamych 

častí (80 m + 18 m), ktoré na seba nadväzujú pod pravým uhlom. Celková rozvinutá dĺžka 

líca steny je teda 98 m. Výška opornej steny je premenná od 12,1 m v najvyššej časti do 7,6 m 

v časti najnižšej. 

Stena je založená na základovom páse z konštrukčne vystuženého betónu. Líce 

opornej steny je zvislé. Za rubom tvaroviek je vytvorený drenážny komín šírky 0,5 m 
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z triedeného drveného štrku, kvôli odvedeniu prípadných priesakových vôd z vystuženého 

zemného bloku. Pre zásyp vystuženej oblasti bol využitý miestny materiál s vlastnosťami 

štrku s prímesami jemnozrnnej zeminy triedy G3/G-F. Stena je zakončená monolitickou 

rímsou s prefabrikovaným čelom, zvodidlom na dlhej strane a zvodidlom s protihlukovou 

stenou na strane krátkej. Na obrázkoch 31 – 36 je zobrazený postup výstavby. 

 

 

Obr. 31 [5] 
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Obr. 32 [5] 

 

Obr. 33 [5] 



Jakub Kostolný                                                                                                  Bakalárska práca 

43 

 

 

Obr. 34 [5] 

 

Obr. 35 [5] 
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Obr. 36 [5] 
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6 Záver 

Vývoj geomreží sa nezastavuje a neustále zdokonaľovanie postupu výroby 

a technológie zabudovania prináša zlepšenie vlastností prostredia a znižovanie nákladov na 

výrobu. Zároveň sú aplikované viac ako tridsaťročné skúsenosti z konkrétnych inštalácií 

miliónov štvorcových metrov geomreží po celom svete. 

Stúpajúca cena pozemkov a rastúce požiadavky na ochranu prírody nútia projektantov 

používať ako zásypový materiál nevhodné zeminy. Vystužené zemné konštrukcie 

geomrežami predstavujú ekonomické riešenie a zároveň umožňujú projektantom vytvárať 

ekologické konštrukcie. 

Z výsledkov analýz jednoznačne vyplýva perspektíva uplatnenia technológie 

vystužených zemín v oblasti strmých svahov a oporných konštrukcií.  

Cieľom mojej práce bolo popísať a riešiť problém vystužovania zemín oporných stien 

geomrežami. 

V prvej kapitole som popísal súčasné možnosti typu konštrukcie vystuženej zeminy. Je 

rozdelená na dve časti podľa hlavného rozdelenia typu konštrukcie. Prvá časť je konštrukcia 

strmého svahu a druhá oporného múru. 

Druhá kapitola obsahuje vlastnosti a funkcie výstužného materiálu. 

V tretej kapitole je charakterizovaný postup návrhu vybraných metód vystuženej 

zemnej konštrukcie. 

Štvrtá a zároveň posledná kapitola obsahuje ukážky zrealizovaných konkrétnych 

projektov v Českej republike. Opäť je rozdelená do dvoch častí. V prvej časti je to stavba 

strmého svahu a v časti druhej stavba oporného múru. 
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