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Anotace 
 

 

Tato bakalářské práce se zabývá výhradně poruchami násypů pozemních komunikací a 

jejich následnou sanací.  Práce je rozdělena do několika částí. Na začátku je uveden přehled 

nejčastějších poruch násypů. Dále navazují hlavní činitelé, které mají negativní vliv na 

stabilitu a geometrii násypu. V další části jsou nejčastější typy sanací, které se v praxi nejvíce 

osvědčují. Závěrem se tato práce zabývá několika příklady konkrétních sanovaných míst. 

Cílem bakalářské práce je ukázat, že nevhodný materiál použitý během výstavby, 

nedostatečná údržba v kombinaci s klimatickými podmínkami, zatížením od dopravy a 

dalšími jevy vede ke vzniku deformací na vozovce a k sesuvům násypových svahů. 

Poškozené násypy a deformace na vozovkách mohou vést ke snížení plynulosti a bezpečnosti 

provozu na pozemní komunikaci.  

 

Klíčová slova: Poruchy násypů, příčiny vzniku poruch, sanace poruch násypů, gabionová 

konstrukce, geotextilie 

 

 

Abstract 
 

 

This bachelor’s thesis deals exclusively with failures on road embankments and their 

following remediation. The thesis is divided into a few chapters. In the beginning there is an 

overview of the most common road embankments failures. In next part it describes factors, 

which have negative influence on stability and deformation of road embankments. In next part 

are mentioned most common types of remediation, which were best proved in reality. And in 

the end it exposes some examples of actual history cases. Aim of this bachelor thesis is to 

demonstrate, that mistakes in design, unsuitable construction material, insufficient 

maintenance, changeable climatic conditions and permanent overloading by transport cause 

a damage on road embankment that pass on road construction. Damaged embankments and 

deformations on roadways lead to degreased fluency and safety of traffic on roadway. 

 

Key words: road embankment, failures on road embankments, causes of road embankments 

failures, remediation of road embankment, gabion construction, geotextile 

 

 



 

 

Obsah bakalářské práce: 

1. Úvod ................................................................................................................................... 1 

2. Přehled nejčastějších poruch na násypech dopravních komunikací ................................... 2 

2.1 Násypy obecně ............................................................................................................. 2 

2.2 Názvosloví ................................................................................................................... 3 

2.3 Poruchy násypů ............................................................................................................ 4 

2.3.1 Sednutí násypu jako celku vlivem konsolidace podloží nebo vlastního tělesa 

násypu 4 

2.3.2 Deformace aktivní zóny násypu pod niveletou komunikace................................ 5 

2.3.3 Poruchy svahů násypů .......................................................................................... 6 

3. Příčiny vzniku poruch na násypech dopravních komunikací ............................................. 7 

3.1 Objektivní příčiny poruch ............................................................................................ 7 

3.1.1 Nevhodný materiál podloží .................................................................................. 7 

3.1.2 Přechodové oblasti mostů ..................................................................................... 8 

3.1.3 Šikmé podloží ....................................................................................................... 9 

3.1.4 Trhliny způsobené mrazem ................................................................................ 10 

3.1.5 Přetížení krajnice svahu ..................................................................................... 11 

3.1.6 Vodní eroze ........................................................................................................ 12 

3.1.7 Větrná eroze ....................................................................................................... 13 

3.1.8 Eroze způsobená ledem ...................................................................................... 13 

3.1.9 Rýhová eroze ...................................................................................................... 14 

3.2.10  Komunikace vedené podél potoků ....................................................................... 15 

3.2 Subjektivní příčiny poruch ........................................................................................ 16 

3.2.1 Zatížení dopravou ............................................................................................... 16 

3.2.2 Následky po nehodách ....................................................................................... 17 

3.2.3 Nedostatečná údržba odvodňovacího zařízení ................................................... 19 

3.2.4 Vliv posypového materiálu ................................................................................ 21 



 

 

3.2.5 Dodatečné úpravy v tělese .................................................................................. 22 

4. Návrhy sanací poruch ....................................................................................................... 23 

4.1 Protierozní geotextilie .................................................................................................... 24 

4.2 Opěrné zdi ...................................................................................................................... 25 

4.3 Gabionové konstrukce .................................................................................................... 28 

5. Technologie provádění sanací – příklady z praxe ............................................................ 31 

5.1 Rozšíření komunikace na silnici II/303 u Broumova ......................................................... 31 

6. Závěr ................................................................................................................................. 35 

7. Seznam obrázků ............................................................................................................... 36 

8. Seznam tabulek ................................................................................................................ 37 

9. Seznam použitých pramenů ............................................................................................. 38 



1 

 

1.  ÚVOD 
 

Téma bakalářské práce se zabývá poruchami násypů dopravních komunikací a jejich 

sanací. Toto téma bylo v minulosti aktuální stejně jako v dnešní době. Avšak v současné době 

máme k dispozici více druhů možností sanací. 

 

Poruchy na vozovkách se týkají celé naší České Republiky, neboť násypy vedou 

veškerou silniční a železniční dopravu. Nesoudržné a neúnosné násypy se projevují vznikem 

deformací na vozovce a sesuvem násypových svahů. Vlivem těchto poruch bývá častý důvod 

k zastavení provozu po pozemních komunikacích. Deformace vozovky a různé trhliny nutí 

řidiče nevěnovat dostatečnou pozornost provozu po komunikaci. Pak může snadno dojít 

k haváriím. Poruchy na násypech by ovšem nemusely vznikat, kdyby stavitelé a projektanti 

nedělali zbytečné chyby. Částečnou vinu také nese nedostatečná údržba vozovky a zemního 

tělesa. Návrh tvaru a technologii výstavby násypu určuje projektant. Ten by měl mít dostatek 

zkušeností a vědět, kdy využít odborné pomoci geotechnika. Geotechnik by měl poznat 

geomorfologické poměry dané oblasti a určit správnou technologii výstavby.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí. Na začátku jsou ukázány nejčastější 

poruchy na násypech dopravních komunikací. Další kapitola je zaměřena na příčiny vzniku 

poruch na násypech dopravních komunikací a jejich sanace, které faktory ovlivňují násypový 

svah a podloží pod vozovkou. Ve třetí části jsou uvedeny osvědčené druhy sanací. Poslední 

kapitola popisuje sanovanou oblast v Broumovsku, kde bylo provedeno rozšíření komunikace. 

   

Podklady jsou získávány z písemných zdrojů. Velká část práce se čerpala z knihy 

Navrhování a kontrola zemních konstrukcí inženýrských staveb od Martina Deckého – 

Mariána Drusy a dalších autorů. Kniha je především zaměřena na zakládání staveb a je velmi 

kvalitně zpracována. Jsou zde srozumitelné texty a pěkné ilustrace z praxe. Další podklady 

jsou ze zajímavé knihy od Josefa Hully a Petra Turčeka s názvem Zakládání staveb. Část 

podkladů v podobě různých článků od zkušených odborníků zabývajících se touto 

problematikou jsou z webových stránek. 

  

Cílem bakalářské práce je dokázat, že kvalitní navrhování a správná realizace vede k 

bezpečnému a nerušenému provozu všech účastníků po pozemní komunikaci. To ocení hlavně 

řidiči, neboť plynulý provoz a bezpečnost na vozovce je velice důležitý. 
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2.  PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH PORUCH NA NÁSYPECH 

DOPRAVNÍCH KOMUNIKACÍ 
 

Našim cílem je budovat co nejvíce kvalitní násypy a předcházet veškerým poruchám, 

přesto se problémy mohou projevovat od samého počátku výstavby silniční infrastruktury. 

Poruchám se nedá zcela zabránit, ale díky moderním technologiím můžeme alespoň 

eliminovat tento vznik. Poruchy na vozovkách vznikají za pomoci přírody a také vlivem 

člověka. Vlivem poruch od přírody se nemůžeme zcela vyhnout. Díky moderním průzkumům 

se dají očekávat různí činitelé, kteří budou mít na životnost a stabilitu násypu největší dopad. 

My se o dlouhou životnost násypového svahu zaručíme kvalitní údržbou a vhodnou realizací. 

 

2.1   Násypy obecně 
 

Násypy jsou významnou součástí dopravních staveb, po kterých jsou vedeny pozemní 

komunikace. Vzhledem k členitosti území v České republice se dostáváme někdy do velmi 

komplikovaných situací. Kvalita násypu musí být taková, aby vedená komunikace odpovídala 

bezpečnému a plynulému provozu. Otázka násypů je však složitější, a proto i sanace 

narušených a deformovaných svahů musí zajistit a obnovit bezproblémový provoz po 

komunikaci. V příčném řezu můžeme násypy popsat jako lichoběžníkové souměrné či 

nesouměrné vzhledem k podloží. Pokud je část silničního tělesa pod komunikací v násypu a 

část v zářezu, jedná se o přísypy nebo kombinace. Vzhledem ke zvýšení stability mohou být 

násypy obohaceny o různé přitěžovací lavice nebo se dají kombinovat s opěrnými zdmi 

v koruně nebo patě násypu. V ose komunikace mohou násypy dosahovat délky až několika 

kilometrů. V opačném případě to může být jen několik metrů, pokud chceme překonat 

nevelké terénní elevace. Výšky násypů mohou dosahovat až několika desítek metrů, to 

ovlivňuje kategorie komunikace i návrhové parametry pro výškové vedení nivelety. Výška 

násypu má vliv na šířku v koruně, protože sklony svahů odpovídají daným normám a 

souvisejí s geotechnickými parametry materiálu násypu a jeho podloží. Vzhledem k užívání 

násypů se v průběhu životnosti mění jejich geometrické parametry. [7] 

 

Na životnost násypů má negativní vliv klimatické podmínky, zatížení od dopravy, 

kvalita a spolehlivost násypu. Při rekonstrukci musíme dbát na tyto vlivy a vhodně volit nový 

typ materiálu do násypu nebo jeho skladby.  
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Obr.1 – Násyp pozemní komunikace 

 

2.2   Názvosloví   
 

Aktivní zóna – Jedná se o vrstvu o tloušťce zpravidla pět set milimetrů, do níž zasahují vlivy 

od zatížení od silniční dopravy a klimatických podmínek. Pro tuto vrstvu se požadují přísnější 

kritéria oproti jiným vrstvám v násypu. [8] 

Parapláň - Je část povrchu zemního tělesa, na kterou se ukládá materiál aktivní zóny. [8] 

Zemní pláň – Uzavírá povrch aktivní zóny, na kterou se pokládají ochranné a konstrukční 

vrstvy vozovky. Její povrch musí být hladký bez prohlubní. [8] 

Konstrukční vrstva násypu – Vrstva je tvořena z jednoho typu materiálu. Konstrukční 

vrstva se buduje z jedné nebo více technologických vrstev. [9] 

Poddajná vrstva – Vrstva dvouvrstvého sendvičového vrstevnatého násypu tvořená ze 

stlačitelnější, poddajnější, vlhké jílovité zeminy. Může zde probíhat konsolidace. [9] 

Ztužující vrstva - Vrstva dvouvrstvého sendvičového vrstevnatého násypu tvořená z méně 

stlačitelné zeminy o vyšší smykové pevnosti, která svými vlastnostmi slouží jako vrstva 

drenážní (konsolidační). [9] 

Podloží násypu – Představuje nosný podklad nebo podpůrnou konstrukci pro výstavbu 

zemního tělesa. Je tvořeno především zeminami a horninami s různými mechanicko-

fyzikálními a deformačními charakteristikami. [8] 

Technologická vrstva – Jedná se o vrstvy hutněné v rozmezí mezi 30 – 40 centimetry, které 

tvoří konstrukční vrstvu násypu. Nelze hutnit vrstvu o mocnosti jednoho metru najednou 

z důvodu nerovnoměrného zhutnění. 
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2.3   Poruchy násypů 
 

Návrh geometrie násypu pod komunikací je úkolem pro jejího projektanta. Ten by měl 

zvážit své odborné znalosti a vzhledem k náročnosti projektu využít odborných znalostí 

geotechnika. Musí spolu vhodně volit takové efektivní řešení, aby projekt zaručil dostatečnou 

stabilitu a dlouhou životnost násypu. Důvodem vzniku chyb na násypech nejsou nejen dobré 

znalosti, ale také kontrolní proces a velké konkurenční prostředí. Pokud dojde k poruše svahu, 

na násypu se to může projevit různými deformacemi, poklesy nebo sesuvy. Nejčastější 

případy jsou sednutí násypu jako celku vlivem konsolidace podloží nebo vlastního tělesa 

násypu, deformace aktivní zóny násypu pod niveletou komunikace nebo různými poruchami 

svahů násypů. [7] 

 

2.3.1 Sednutí násypu jako celku vlivem konsolidace podloží nebo vlastního tělesa 

násypu 

 

Sedání násypu nastává především u nově vybudovaných nebo u starších násypů, kde 

se mění jejich vertikální úroveň. Pokles násypu nebývá na první pohled viditelný, avšak 

negativně se projevuje relativním poklesem nivelety například u přechodové oblasti násypu 

s mostem, kde sednutí bývá minimální. Po překročení jisté meze může dojít k takové křivosti 

nivelety, kdy vozovka přestává vyhovovat bezpečnému provozu. Příčinou vzniku sedání 

násypu vlivem konsolidace bývá nejčastěji nesprávné určení podloží (viz. Obr.2). Další chyby 

vznikají při nedodržení vyprojektovaného materiálu nebo při špatném hutnění nebo optimální 

vlhkosti. Proto musíme při navrhování zemního tělesa dbát na 1. a 2. mezní stav jako 

v ostatních oborech stavebnictví. Jsme nuceni dodržet životnost konstrukce, na kterou je 

projektována. [7] 

 

 

 

Obr.2 – Sedání násypu vlivem konsolidace  
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Poznámky: Vlevo vidíme nově vybudovaný pojížděný násyp. Na pravé straně začíná během 

užívání násypu docházet k sedání. Vliv na tyto deformace má silniční provoz, špatné určení 

podloží, nevhodná technologie hutnění a jiné další aspekty.  

 

2.3.2 Deformace aktivní zóny násypu pod niveletou komunikace 

 

Tato porucha aktivní zóny se projevují hlavně na vozovce nerovnostmi tzv. boulením 

(Obr.3). Ty vznikají převážně na její krajnici nebo v koruně silnice. Deformace souvisí 

především s nedostatečnou únosností vůči nadměrnému zatížení vozovky od silniční dopravy. 

Únosnost nemusí být dodržena pod aktivní zónou před vybudováním pláně. Způsobené škody 

mohou souviset s nadměrným zatékáním vody do podloží nebo do zemního tělesa. Tyto 

poruchy může zapříčinit nedostatečná údržba na vozovce v zimních měsících, nadměrná těžká 

doprava a také nedostatečná funkce odvodňovacích zařízení. Deformace se projevují výtluky, 

trhlinami a praskáním pozemní komunikace. Následné deformace z vozovky se přenášejí do 

tělesa násypu a může dojít k posunům svahů i k poklesům. [7] 

 

 

Obr.3 – Boulení na vozovce [10] 
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2.3.3 Poruchy svahů násypů 

 

Poruchy tohoto charakteru mohou rovněž ovlivnit zdraví cestujících po pozemní 

komunikaci. Špatný stav násypového svahu se projevuje především trhlinami (Obr.4) 

v koruně násypu a později pak až sesuvem. Samotný sesuv může absolutně vyřadit 

komunikaci z provozu. Příčinou může být přitěžování koruny svahu násypu materiálem, který 

se usazuje na svazích v obdobích zimních měsíců při ošetřování vozovky proti náledí a sněhu. 

Dále se svahy přitěžují  čištěním komunikací po posypech. Negativní vliv má také zatékající 

povrchová voda po svahu nebo podzemní voda, která může zmáčet podloží vlivem špatné 

funkce odvodňovacích zařízení. Tyto faktory mají negativní vliv na násypový svah a 

v krajním případě může dojít ke ztrátě stability (tedy sesuvu). Vzhledem k tomu, že násyp je 

uměle budován, přidávají se k tradičním příčinám sesuvů ještě chyby při výstavbě jeho 

konstrukce. Patří sem nerespektování smykové pevnosti použité zeminy nebo násypový svah 

je příliš strmý k patě násypu. Tyto poruchy může také zapříčinit vysoký násyp nebo špatně 

zvolená zemina nebo nedostatečné upravení nevhodné zeminy. Častým důvodem deformace 

násypů bývá budování tělesa silničního násypu na šikmé pláni. Dešťová voda podtéká pomocí 

gravitace po šikmé pláni a může dojít k usmyknutí  ve směru sklonu podloží. [7] 

 

 

Obr.4 – Trhliny ve vozovce (doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.) 
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3. PŘÍČINY VZNIKU PORUCH NA NÁSYPECH DOPRAVNÍCH 

KOMUNIKACÍ 
 

Při budování tělesa násypu bereme ohled na veškeré negativní vlivy působící na 

životnost a chod násypu. Musíme zohlednit různé vlivy, které způsobují svahové deformace. 

Příčiny, které negativně ovlivňují geometrii a tvar násypu můžeme rozdělit do dvou skupin 

objektivních a subjektivních. Těmto příčinám se nedá zcela vyvarovat, ale pomocí 

předběžných průzkumů se nechají minimalizovat. Každé násypové těleso denně odolává 

dynamickým nárazům od dopravy, klimatickým podmínkám a jevům. Snažíme se co možná 

nejpřesněji určit, ve kterých podmínkách je komunikace vedena. Další obrázky pro lepší 

pochopení vlivů působících na životnost a geometrii násypu budou zobrazeny v objektivních 

a subjektivních příčinách. 

 

3.1  Objektivní příčiny poruch 
 

Tyto příčiny se nedají zcela eliminovat, ale následnými úpravami se můžou do jisté 

míry minimalizovat. Poruchy nastávají především při špatném určení materiálu v podloží 

násypu, špatně zvoleném typu použitého materiálu na výstavbu násypu, budování násypů na 

šikmé či nerovnoměrné podloží, následné konsolidaci, nebo pokud niveletu komunikace 

vedeme po příliš vysokém násypu. Pozor si také musíme dávat u přechodových oblastí mostů. 

Další nepřítel silničních násypů je větrná, rýhová, vodní a eroze způsobená ledem. 

V záplavových oblastech si musíme dávat pozor na komunikace vedené podél potoků. Pro 

upřesnění uvedu několik případů, které negativně ovlivňují životnost a stabilitu násypu.  

 

3.1.1 Nevhodný materiál podloží  

 

Tlak z vozovky od dopravy se roznáší do podkladních vrstev, ochranných vrstev a také 

do podloží násypu. Proto před vybudováním násypového tělesa je důležité určit materiál, 

který se nachází v podloží. Na základě zjištění materiálu podloží se stanoví technologická 

stránka výstavby násypu a vhodnosti použitého materiálu. Při špatně zvoleném materiálu 

dochází k vytlačování měkkého podloží (Obr.5) nebo k vytlačování zeminy za pomocí 

kombinace vztlakových účinků uzavřené propustné vrstvy a tlaku v nadložní soudržné zemině 

(Obr.6). 
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Obr.5 – Plastické vytlačování měkkého podloží 

 

 

Obr.6 – Vztlakové účinky uzavřené propustné vrstvy, tlak v nadložní soudržné zemině 

 

3.1.2 Přechodové oblasti mostů 

 

V poslední době došlo k mnoha zlepšením a úpravám v přechodových oblastech, i 

přesto stále dochází k občasným poklesům vůči mostům. Zcela vyloučit poklesy v přechodové 

oblasti není možné, ale dá se částečně eliminovat. Lze navrhnout delší přechodové desky, aby 

se deformace rozložila na větší plochu. Naštěstí tento jev nezpůsobí příliš velké nebezpečí na 

pozemní komunikaci a následky nebývají závažné. Největší problém nastává u směrové 

rozdělených komunikací vedených ve směrovém a údolnicovém oblouku. V rychlém pruhu 

pro vozidla se tvoří v období přívalových dešťů hluboké louže. Voda se dostává do středních 

dělících pásů a následně se vsakuje do násypů, kde podmáčí podloží a mění pevnostní 

parametry zeminy. Lepší odtok povrchové vody z komunikace lze vyřešit kapacitním 

odvodněním podél středního dělícího pásu. [11] 
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 Dalším problém nastává v zimních měsících, neboť mosty mají jinou tepelnou 

akumulaci oproti přilehlému tělesu. Napadaný a odhrnutý sníh spolu se solí zůstává na 

krajnicích. V období tání se voda se solí dostává do podloží.  Při dalším ochlazení dochází 

k zamrznutí vody v podloží a nabytí na jejím objemu. Vlivem zmrazené vody se mohou tvořit 

drobné trhlinky, které se časem rozšiřují a  na porušeném svahu hrozí riziko sesuvu. 

 

Obr.7 – Přechodová oblast mostu 

 

Poznámky: Obrázek simuluje sedání v přechodové oblasti mostu. Největší deformace vznikají 

na povrchu násypu od projíždějící dopravy, s rostoucí hloubkou se deformace snižují. 

Eliminovat sedání má funkce přechodové desky. 

 

3.1.3 Šikmé podloží 

 

Velmi častým důvodem deformací násypových těles pozemních komunikací je jejich 

uložení na šikmé podloží terénu nebo přísypu. Takové situace nastávají při velkých 

výškových změnách území, kdy vedeme pozemní komunikaci vrstevnicí. Z jedné strany nám 

podtéká srážková voda do pláně (Obr.8). Podmáčené nebo naprosto zdravé podloží má 

tendenci se gravitačně posunovat ve směru sklonu. Vodorovným posunům se lze bránit 

odvodněním podloží pomocí drenáží nebo násypový svah vybudovat na odstupňované 

podloží.  
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Obr.8 – Posun násypu šikmého podloží 

 

3.1.4 Trhliny způsobené mrazem 

 

Trhliny tohoto typu se objevují převážně na krajnicích. S postupem času se trhliny 

rozšiřují po celé vozovce, kde se větví a vytváří souvislou síť (mozaiku). Mozaikové trhliny 

vznikají v kombinaci zatížení od dopravy, dešťů, erozi a promrzání podkladní vrstvy 

vozovky. Hlavní příčinu vzniku těchto trhlin ovlivňuje promrzání podkladní vrstvy vozovky. 

Voda, která se dostane do podloží, mění svoji objemovou hmotnost vlivem střídání teplého a 

studeného počasí. Dochází k opětovnému nadzvedávání a sedání podloží, a tím se vytváří na 

vozovce trhlinky v příčném i podélném směru (Obr.9). Další negativní faktory rozšiřují tyto 

trhliny a mohou vznikat výtluky. Trhlinami do násypu proniká voda a to vede ke snížení 

životnosti násypového svahu. 
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Obr.9 – Mozaikové trhliny  

 

3.1.5 Přetížení krajnice svahu 

 

Za poruchy vzniklé přetížením krajnice svahu mohou materiály z čištění konstrukcí 

v koruně nebo zbytky z posypových materiálů po zimních měsících. Přitěžovat svah mohou 

také těžká betonová svodidla, která se umísťují na krajnice pozemních komunikací. Jejich 

dlouhodobým zatížením mohou vzniknout na násypů deformace. Další příčina může nastat při 

nerovnoměrném zatížení dopravou (Obr.10). 
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Obr.10 – Přetížení krajnice svahu (doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.) 

 

Poznámky: Trhliny mohou vznikat i nerovnoměrným zatížením na komunikaci od dopravy. 

Komunikace na tomto obrázku je vedena ve směrových obloucích o malém poloměru a 

projíždějící vozidla nerovnoměrně zatěžují násypový svah přenášením své odstředivé síly 

v těchto obloucích. Násypový svah se pod pozemní komunikací deformuje a dochází 

k postupnému sesouvání svahu a k deformaci vozovky. 

 

3.1.6 Vodní eroze 

 

Eroze je rozrušování zemského povrchu vodou, větrem, ledem, popřípadě zesilované 

činností člověka spojené s přemísťováním a ukládáním uvolněného materiálu. [12] 

 

Vodní eroze vzniká v oblastech s velkou intenzitou dešťů a náhlého odtávání sněhu. 

Tento přírodní faktor vyvolává prudké povrchové odtoky vody. Dopady dešťových kapek na 

povrch oddělují od sebe částečky půdy. Pokud množství srážek převýší infiltraci, dochází 

k vyplavování malých částic v zemině. S postupem času dochází k transportu velkého masivu 

zeminy. Splavovaná půda zanáší kanalizace a odvodňovací zařízení pozemních komunikací. 

[12] 
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Obr.11 – Vodní eroze (Foto: Ing. Petr Mundil) 

 

Poznámky: Ukázka vodní eroze na silnici I/37 Hrobice – Ohrazenice (Pardubice – Hradec 

Králové) 

 

3.1.7 Větrná eroze 

 

Bývá nejvíce škodlivá v prašných a suchých oblastech nepokrytých souvislou 

vegetací. Půda bývá na ni nejvíce náchylná po zimních měsících v období jara, když zemina 

bývá vysušená po zimě. Vítr odnáší částečky povrchu zeminy na všechny rozsáhlé směry i 

proti spádu terénu. Na rozdíl od vodní eroze dokáže transportovat jen malé částice. Voda totiž 

dokáže odnést i mnohem větší hmoty zeminy. Množství odnesené zeminy závisí na tlaku 

dynamického větru a na četnosti jeho výskytu. Na komunikacích může dojít k zavátí plochy 

vozovky a účastníci silničního provozu mohou snadno dostat smyk. Násypy musíme budovat 

z kvalitních materiálů, aby nedocházelo k jejich odvátí. [12] 

 

3.1.8 Eroze způsobená ledem 

 

U eroze způsobené ledem dochází k vylamování a vlečení skalních úlomků skalního 

podkladu. Častým erozním faktorem je i působení ledu ve skalních prasklinách. Voda 

vyskytující se v prasklinách zmrzne a led se dále rozpíná a dochází k odlamování části skal. 
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Tyto negativní jevy způsobují stavebně technické problémy při budování pozemních 

komunikací v těchto lokalitách. [12] 

 

Eroze se dá regulovat vlivem člověka. Lidstvo může svou činností eliminovat vznik 

erozních jevů. Snažíme se o kvalitní obdělávání zemědělské půdy orbou po vrstevnicích, 

pěstování ochranných plodin zpevňujících půdu svým kořenovým systémem, budování teras a 

mnoha dalších.  

 

3.1.9 Rýhová eroze 

 

Tato eroze je asi největší nepřítel silničních staveb. Charakteristická je tím, že voda 

stékající po násypovém svahu vytváří malé rýhy a brázdy, které se postupně prohlubují. Touto 

erozí bývají zasaženy nejvíce svahy nově vybudovaných pozemních komunikací, neboť svahy 

nejsou dostatečně chráněny porostem a jejich kořenovým systémem. Vzniká také u půd 

s malou propustností. Rýhy se vytvářejí především u méně hutných a nesoudržných zemin. 

Díky moderním technologiím můžeme nově budované svahy chránit protierozními sítěmi. 

Protierozní sítě chrání svah po dobu, než se uchytí zaseté travní semeno a svým kořenovým 

systémem zpevní svah. Navíc se vyrábějí z přírodních materiálů a po několika letech z nich 

zbyde jen hnojivo pro vegetaci. [13] 

 

Obr.12 – Rýhová eroze (Foto: Ing. Petr Mundil) 
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Poznámky: Dálnice D1 O135 KM východ – Říkovice. 

 

3.2.10  Komunikace vedené podél potoků 

 

Komunikace vedené podél potoků musí neustále odolávat podmáčenému podloží. 

Výšku podmáčeného podloží komunikace ovlivňuje hladina vody řečiště. Ta se neustále mění 

v období dešťů, letních suchých dnů a po zimě s odtáváním sněhu. Se zvedáním hladiny vody 

se mění rychlost proudění a mohou vznikat vážné škody. Největší poruchy zaznamenáváme 

v období záplav, kdy hladina vody stoupá a dostává se do podkladních vrstev vozovky. 

Konstrukce vozovky není schopna odolávat tlaku vody a může dojít k sesuvu. Sesuv nejprve 

probíhá v násypovém svahu, poté se voda dostává pod vozovku pozemní komunikace a může 

dojít ke strhnutí celé komunikace. 

 

 

Obr.13 – Sesuv násypu podél potoka [2] 

 

Poznámky: Sesuv komunikace v obci Zbořený Kostelec (okres Benešov) zapříčinil 

Kamenický potok. Naštěstí nedošlo k sesuvu většího rozsahu, a tak provoz po komunikaci 

nemusí být uzavřen. Důležitá je včasná náprava a zabránění vzniku dalším škodám.  
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3.2   Subjektivní příčiny poruch 
 

Tyto příčiny stejně jako objektivní se nedají zcela vyloučit, ale správnými úpravami se 

dají eliminovat, zvýšit jejich životnost a bezpečný provoz po komunikaci. Negativně sem 

zasahuje vliv osobní dopravy a těžkých nákladních vozidel, jejich rychlost a hlavně hmotnost. 

Důležité je na komunikacích stále udržovat dobrou funkci odvodňovacích zařízení. Správa a 

údržba silnic by měla čistit komunikaci po zbytcích z posypových materiálů (štěrk, písek, 

sůl), které byly použity na zmrzlé kluzké vozovky.  

 

3.2.1 Zatížení dopravou 

 

Všichni to dobře známe, dlouhé kolony, čekání ve frontách, rapidní nárůst objemu 

dopravy. Objem těžké nákladní dopravy závisí především na její nabídce a její poptávce. 

Osobní automobilová doprava roste pomocí příjmů domácností, přístupu ke službám, 

obchodní aktivity, technologickému vývoji dopravního průmyslu a snadné koupi nového 

automobilu. Velký stupeň automobilizace má negativní dopad na naši infrastrukturu. I když 

ve v dnešní době budují kvalitní vozovky, nemusí být schopny odolávat po celou dobu své 

životnosti. Pozemní komunikace odolávají nejen vysokým návrhovým rychlostem, ale 

především těžkým nákladním vozidlům kolikrát nedodržujících předepsanou hmotnost jejich 

návěsu. Na vozovkách se časem vyjíždějí koleje a deformace z vozovky se přenášejí do 

násypu a jeho svahů.  

 

S rostoucí těžkou nákladní dopravou se vytvářejí opatření ve formě zvyšování cel a 

různých poplatků za dopravu. Dopravce nutí optimalizovat jejich vlastní vysoké náklady. 

V dnešní době se nabízí kombinovaná doprava silnice – železnice – silnice. Do roku 2008 tyto 

služby u nás využívali hlavně zahraniční dopravci. Od roku 2009 tyto služby začali využívat i 

čeští dopravci a hned zaznamenali snížení nákladů na dopravu. Největší výhodou tohoto 

přepravování je snížení těžké nákladní dopravy na silnicích a dálnicích a zvýšení životnosti 

méně zatěžovaných komunikací a násypů. [14] 
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Obr.14 – Vliv dynamických účinků zatížení od dopravy 

 

3.2.2 Následky po nehodách 

 

V roce 2013 bylo na našem území zaznamenáno více než 84 000 nehod. Následky po 

nehodách můžou mít negativní vliv na plynulou bezpečnost na pozemních komunikacích. 

Důležité je, aby komunikace po nehodě byla vrácena do svého původního stavu. Na místě kde 

se stala nehoda, zůstanou rozlité oleje, paliva, zbytky z karoserií nebo různě vyjeté rýhy. 

Osobní automobily, těžké nákladní vozidla svým vyjetím z pozemní komunikace mohou 

poškodit svah. Svými koly a svoji váhou mohou vyřezat do svahu značně hluboké rýhy podél 

násypového svahu. Svah také trpí při vyprošťování havarovaných vozidel jeřábovou 

technikou. Rýhy je nutné zasypat vhodnou zeminou, která byla navržena při budování svahu. 

Pokud sanaci nikdo neprovede, rýha je vystavena negativním faktorům (eroze, přitékající 

povrchová voda a další). Dochází k neustálému prohlubování rýhy a v nejhorším případě 

může dojít k sesunutí poškozeného svahu. Tyto škody se projevují postupně v několika letech. 

V případě sanovaného sesutého svahu se náklady mnohem prodraží. Následné sanace si 

vyžádají uzavírky na komunikacích nebo musí dojít ke zpomalení dopravy z důvodu pracující 

techniky. 
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Obr.15 – Svah poškozený po nehodě [6] 

 

Poznámky: Na obrázku vidíme následky způsobené po nehodě těžkým nákladním vozidlem, 

které svými koly vyhloubilo rýhu do násypového svahu a zeminu nahrnulo do zářezu. Úkolem 

pro správu a údržbu silnic je provést sanaci poškozeného tělesa. S postupem času může dojít 

k sesuvu vlivem eroze, působením dešťů a prudkých změn teplot. 
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Obr.16 – Svah poškozený po nehodě (doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.) 

 

Poznámky: Tento obrázek ukazuje vyjeté rýhy ve svahu zemního tělesa a také rýhy způsobené 

při vyprošťování vozidla ze silničního příkopu. 

 

3.2.3 Nedostatečná údržba odvodňovacího zařízení 

 

Správnou činnost odvodňovacích zařízení musíme zajistit během výstavby 

komunikace a při jejím následném užívání.  Voda přitékající z přilehlého terénu by se neměla 

dostat do spodní stavby pozemní komunikace. Dochází k podmáčení podloží a následné 

změně parametrů vlastností zemin. O tuto funkci se mají postarat podélné odvodňovací 

zařízení (příkopy, rigoly, a další), které dále odvádí vodu do kanalizace. Aby příkopy a rigoly 

bezpečně odváděly přitékající vodu, musíme je pravidelně udržovat. Na podzim se v nich 

usazuje spadané listí a po celý rok různé náplavové materiály z okolního prostředí. V zimním 

období se zase v příkopech usazuje posypový materiál. K renovaci a čištění silničních příkopů 

slouží speciální frézy. Ty opět vrátí odvodňovací zařízení do původního tvaru a zaručí 

správnou funkci příkopů. Také je důležité se starat o dobrý stav kanalizačních vpustí. Musí se 
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pravidelně kontrolovat a čistit jejich sběrné koše. V případě ucpání kanalizace může dojít 

k zaplnění podélného odvodňovacího zařízení vodou a k podmáčení tělesa násypu. 

 

Obr.17 – Zanesený silniční rigol  

 

Poznámky: Na obrázku vidíme značně zanesený silniční rigol naplavenou zeminou 

přinesenou dešťovou vodou z okolního prostředí. Zanesené silniční rigoly nedostatečně 

odvádí vodu a v období dalších dešťů může dojít k podmáčení tělesa násypu. Rigol byl 

zanesen v období výstavby pozemní komunikace I/37 Hrobice – Ohrazenice. Jako prevenci 

před dalšími sesuvy svahů bych přilehlý terén zpevnil protierozní geotextilií, dokud svah 

nezpevní vyseté travní semeno. Pro obnovení správné funkce odvodnění je nutné betonový 

rigol ručně vyčistit, jak je vidět na obrázku 
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3.2.4 Vliv posypového materiálu 

 

Posypový materiál se používá k zimní údržbě pozemních komunikací jako prostředek 

k zajištění nebo zlepšení sjízdnosti. Jako posyp se používá sůl, štěrk, písek, struska a jiné 

materiály. Štěrk a písek slouží především ke zlepšení adheze mezi pneumatikou a vozovkou. 

S použitím těchto posypových materiálů se zanáší komunikace a také přilehlé násypové 

svahy. Sůl se používá jako rozmrazovací materiál na kluzkých zledovatělých komunikací. 

[15] 

 

Nevýhodou solných materiálů je jejich vysoká agresivita na komunikace a násypy. 

Během rozpouštění sněhu a ledu se sůl dostává trhlinkami do vozovky a následně do jejího 

násypu. Trhlinky se rozšiřují a v období dešťů se voda snadněji dostává pod komunikaci do 

násypů. Voda v podloží násypu zamrzá a mění se objemová hmotnost. Zbytky po posypových 

materiálech by se měly po zimním období odklízet. Údržba veřejné infrastruktury bývá 

nedostatečně financována a mnohdy na tyto práce nezbydou peníze. Stává se, že tyto 

materiály přitěžují násypový svah a mění jeho parametry vlastností. S postupem času hrozí 

riziko sesuvu svahu.  

 

 

Obr.18 – Trhliny a posypový materiál  
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Poznámky: Takto vypadá převážná část našich pozemních komunikací po zimních měsících. 

Na zmrzlé vozovky se sypají materiály zajišťující lepší sjízdnost. Tvoří se trhliny, které se 

každým rokem rozšiřují. Fotografie pořízena na silnici II/357 (Proseč – Nové Hrady).  

 

3.2.5 Dodatečné úpravy v tělese 

 

Tyto poruchy jsou charakteristické pro určitou část pozemní komunikace. Netýkají se 

celé délky komunikace vedoucí v daném území. Úpravy probíhají i v zemním tělese, které bez 

problému vyhovuje stávajícímu stavu. Negativní vliv na bezpečný chod násypu může mít 

zásah do zemního tělesa v podobě výkopu rýhy pro vedení technické infrastruktury nebo 

budování a dodatečné úpravy odvodňovacích zařízení. Úpravy nebo nově budované 

odvodňovací zařízení mohou vznikat v důsledku nedostatečného odvádění vody. Nedostatky 

správného odvodnění zjišťujeme při užívání komunikace. Další poruchy mohou vznikat 

vlivem vedení technické infrastruktury. V zemním tělese ale i v komunikaci se musí 

dodatečně vést kanalizace, plynovody, vodovody a jiná zařízení. Vyhloubené rýhy podél 

komunikací musí odolávat tlakům od projíždějící dopravy. 

 

Obr.19 – Dodatečné úpravy násypu  

 

Poznámky: Na obrázku vidíme výkop, který může být proveden z důvodu dodatečného vedení 

technické infrastruktury či úpravy odvodňovacího zařízení. Tlak od projíždějících vozidel 

působí bočně na stěnu výkopu v násypovém svahu, a tak může dojít k zavalení vykopané rýhy 

a také k sesunutí krajnice pozemní komunikace.  
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4. NÁVRHY SANACÍ PORUCH 
 

Násypy se porušují v důsledku použití nevhodných zemin použitých při výstavbě 

silničního násypu, nedodržením předepsané technologie při zhutňování nebo při nevhodné 

úpravě sklonů svahů. Další příčina může nastat při budování svahů na neúnosné podloží, které 

se vytlačuje a v násypu se to projeví trhlinami, sesuvy a deformacemi. S častými poruchami 

vzniká v dnešní době mnoho sanačních technologií jak opravit nevyhovující násypový i 

zářezový svah (Tab.1). Jako sanace poškozených násypových svahů nám pomohou hlavně 

protierozní geotextilie, geomříže, gabionové konstrukce a opěrné zdi. Tyto technologie mi 

připadají velice efektivní a cenově dostupné. Navíc v kombinaci mezi sebou se sanace 

zefektivní. 

 

Úprava tvaru 

svahu 
Odvodnění 

Ochrana proti 

zvětrání a erozi 

Zpevňování 

hornin 
Ostatní opatření 

Odlehčení Povrchové 
Biologická 

ochrana 
Metody 

Stabilizační 

konstrukce 

Odtěžení 

nestabilních 

vrstev ze svahu 

z aktivní zóny 

Příkopy, rigoly 

Sběrné trativody 

Svahové příkopy 

Ohumusování 

Vegetační pokryv 

Hydroosev 

Termické 

Elektrotermické 

Vápenné piloty 

Injektování 

Stabilizační žebra 

Zárubní a opěrné zdi 

Sdružené zárubní zdi 

Pilotové stěny 

Prefabrikované stěny 

Podzemní stěny 

Celoplošné kotvení 

Kotvené stěny a 

žebra 

Podezdění a 

podchycování 

převisů 

Rozrušování 

smykových ploch 

trhlinami 

Galerie 

Geokompozity 

Vyztužené zeminy 

Mikropiloty 

Sendvičové 

konstrukce 

Vyztužené strmé 

svahy 

Přitížení Hlubinné Ostatní 
Stabilizace 

zemin 

Přitěžovací 

lavice 

 

 

Kamenné 

patky 

 

 

Zmírnění 

sklonu svahu 

 

 

Odstranění 

sesunutých 

hmot 

Trativody 

Šachty 

Žebra  

Štoly 

Studně 

Šikmé vrty 

Štěrkové stěny 

Pískové piloty 

Elektroosmóza 

Geodrény 

Filtrační 

geotextilie 

Sifónové drény 

Utěsnění spar a 

trhlin 

Pláště z torkretu 

Obkladové zdi 

Zpevňování 

břehů 

Kombinované 

geokompozity 

Geobuňky 

Vlnolamy 

Štěrkopískové 

kamenné 

pohozy 

Hutněním 

 

 

Vápnem 

 

 

Bitumenem 

 

 

Polymery 

 

 

Cementem 

 

Tab.1 Druhy sanací svahů [1] 
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4.1 Protierozní geotextilie 
 

Tyto textilie se pokládají na nově budované plochy svahů a používají se jako sanace po 

vzniklých škodách. Škody jsou většinou způsobené po vodní nebo rýhové erozi. Svahy 

nedokážou odolávat rychlosti proudění vody, a tak se mají tendenci sesunout. S použitím 

protierozních geotextilií se jednotlivá vlákna textilie chovají jako drenáž vedoucí vodu. 

Vlákna totiž zpomalují vodu a zachycují další vyplavování částic půdy z jejich původní 

polohy. Tímto předcházíme opětovnému vzniku rýhové nebo vodní eroze. [5] 

 

  Než tyto geotextilie nainstalujeme na postižené místo, je nejprve nutné uvést svah do 

svého původního tvaru. Vyplavené částice ze svahu je nutné odklidit z tělesa a svah se musí 

opravit dosypáváním jiné vhodné zeminy. Na připravený podklad (povrch násypu) již 

můžeme pokládat geotextilii (Obr.20). Při pokládání je nutné provádět kotvení textilie 

s ohledem na sklon svahu, výšku násypu a na četnosti přitékající srážkové vody. Neukotvená 

geotextilie nedokáže zabránit sesuvu povrchu svahu. Po řádném ukotvení se provede osetí 

travního semena, neboť geotextilie má dočasnou funkci. Výrobce uvádí, že by se měla do 2-5-

ti let rozložit. [5] 

 

 

Obr.20 – Pokládka geotextilie [5] 
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Výhodou tohoto typy sanace je ohled na životní prostředí. Tyto materiály se vyrábí 

přírodní metodou z jutových a kokosových vláken. Díky šetrnosti k životnímu prostředí a 

estetičnosti se aplikují i v chráněných krajinných oblastech. Zbytky z rozloženého materiálu 

slouží jako hnojivo pro vyseté travní semeno. U geotextilií tohoto typu musíme zvážit 

vhodnost použití. Pro sesuvy většího charakteru se používají textilie vykazující větší pevnosti. 

Tyto materiály se používají převážně pro povrchové zpevnění. 

 

4.2 Opěrné zdi 
 

V případě deformací svahů násypů projevujících se deformacemi v koruně můžeme 

použít sanaci pomocí opěrné zdi. Stěny slouží pro zabezpečení svahu pod komunikací. 

V minulosti se budovali převážně masivní zdi, které odolávaly tlakům svojí hmotností. 

Taková výstavba byla příliš náročná a zdlouhavá, a tak se začaly stavět subtilnější úhelníkové 

stěny a různé tenkostěnné obklady. Samotná úhelníková stěna není schopna odolávat náporům 

zeminy. Ke zvýšení únosnosti se stěna geometricky upravuje, kombinuje s výztužnými prvky 

(geomříže, geosyntetika) nebo se zajišťuje kotvami. Výztužné prvky musí dosahovat za 

potenciální smykovou plochu. [1] 

 

Pro vybudování nové opěrné zdi potřebujeme velký zábor půdy, který bude později 

nahrazen stěnou. V případě velkého odkopání zeminy může dojít k většímu narušení stability 

svahu, než bylo původně. Labilita svahu se ještě zvýší a hrozí riziko sesuvu. 

 

Obr.21 – Narušená vozovka a násypový svah  
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Poznámky: Obrázek prezentuje sesunutý násyp a trhliny ve vozovce způsobené vlivem 

vysokého nestabilního násypu. Sanace opěrnou zdí provedena na dalším obrázku. 

 

 

Obr.22 – Sanace sesutého svahu  

 

Poznámky: Na obrázku vidíme již stabilizovaný svah opěrnou zdí. Pro zlepšení stability 

násypu můžeme použít geomříže nebo geosyntetika. Výztužné prvky se vkládají do hloubky, 

kde předpokládáme narušení svahu. 
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Obr.23 – Opěrná zeď  

 

Poznámky: Sanaci opěrnou zdí si vyžádala komunikace II/359 v obci Budislav, která se 

neustále deformovala ve směru svahu. Opěrnou zeď tvoří betonové dílce. 

 

Problémy na násypech také vznikají vlivem degradací opěrných zdí. Stěna po celou 

dobu svého provozu odolává tlaku od násypu komunikace a různým klimatickým vlivům. 

Tvoří se na ni různé trhliny, a to vede ke ztrátě stability opěrné stěny držící násypový svah. 

V konečném stádiu narušení stěna ztrácí svoji únosnost a dojde k sesunu části nebo celé stěny 

a také násypu. Této příčině se dá bez problému zabránit včasnou sanací, kterou zachycuje 

obrázek níže. [7] 
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Obr.24 – Sanace chátrající zdi  

 

Poznámky: Tato sanace se obejde bez rozsáhlých výkopů, uzavírek a bourání. Chátrající zeď 

se dá sanovat zavedením injektáže nebo kotev do násypového svahu za rub zdi. Vhodnost 

injektáže musíme volit v závislosti na porušeném svahu, neboť hmotnost aplikované injektáže 

by mohla svah ještě přitížit. Líc zdi se zesílí stříkaným betonem s ocelovou sítí. Takto 

provedená sanace nezabere dlouhou dobu a měla by zajistit celkovou stabilitu. 

 

4.3 Gabionové konstrukce 
 

Jedná se o estetické nosné konstrukce využívané nejen k sanaci, ale také k budování 

protihlukových stěn, budování nových staveb nebo k zajišťování zvětralých skalních hornin a 

ochrany břehů vodních toků před erozí. Výhody gabionových konstrukcí jsou hlavně 

estetičnost, rychlá výstavba, úspora nákladů, využívání místních materiálů k výstavbě nebo 

možnost výstavby v zimním období. Gabiony jsou drátěné koše vyplněné kamenem přímo na 

místě nebo plněné v lomu a dovezené na staveniště. Založení gabionové konstrukce se 

provádí na dobře zhutněné a upravené vrstvě. Chyby vznikají právě při špatně založené 

základové spáře. Konstrukce se později naklání a ztrácí postupně svou stabilitu. Podkladové 

vrstvy vytváříme ze štěrkopískových materiálů s dostatečnou únosností. [1] 
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Na ocelovou konstrukci se používají pozinkované dráty, které se svařují v pravidelných 

roztečích. Pohledovou stěnu tvoří lomový kámen, který se ručně vyskládá z estetických a 

technických důvodů. Zbytek koše se strojně vysype opět vhodným lomovým kamenem. 

V některých případech se za rub konstrukce umisťuje geotextilie, aby nedocházelo 

k vyplavování jemných částic do gabionu. [1] 

 

 

Obr.25 – Gabionova konstrukce  

 

Poznámky: Silnice II/357 (Proseč – Nové Hrady). Na tomto úseků docházelo k neustálým 

sesuvům a drolení násypu. Jako sanace zde byla použita gabionová konstrukce, která byla 

stupňovitě vyskládána. Z pohledu projíždějícího řidiče působí velice esteticky v dané lokalitě 

a dobře plní svoji funkci. Odstupňování se řeší z důvodu lepšího uchycení rostlin na povrchu. 

Ocelové dráty ztrácí časem svoji nosnou funkci a tu by měla nahradit právě zeleň, která svými 

kořeny prováže kameny mezi sebou. 

 
Široké uplatnění mají gabionové konstrukce u sesutých silničních násypů podél 

vodních toků. Sesuvy vznikají hlavně v období záplav, kdy se zvedá hladina řečišť. Násypové 

svahy nedokáží odolávat tlaku vody, a tak může dojít k jejich sesuvu. Důvodem použití 

gabionů podél řečišť a  zajištění svahů násypů je jejich okamžitá únosnost, krátká doba 
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realizace a také přírodní vzhled. Na dalším obrázku si můžeme prohlédnout komunikaci 

zasaženou záplavami (Obr.26) a její sanaci pomocí gabionové konstrukce (Obr.27). 

 

 

 

 

Obr.26 – Komunikace zasažená záplavami  

 

Obr.27 – Sanace gabionovou konstrukcí  
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5. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ SANACÍ – PŘÍKLADY Z PRAXE 
 

5.1 Rozšíření komunikace na silnici II/303 u Broumova 

 
Tato komunikace vedená v horském průsmyku neodpovídala svojí konstrukcí hustotě 

projíždějící dopravy. Jako řešení bylo navrženo rozšíření o stoupací pruh, který má vytížené 

komunikaci odlehčit. Rozšířením pozemní komunikace se zatížení od frekventované dopravy 

přenášející do podloží rozprostře a předejde se vzniku deformací. Stavba byla zahájena 

v červenci roku 2012. Rozšíření komunikace se nachází v chráněné krajinné oblasti 

Broumovska, a to vede ke zvýšeným nárokům na provádění stavebních prací. Nevhodnost 

podloží a výška násypu dosahující na některých místech osmi metrů se neobešla bez sanací 

podloží a parapláně geosyntetiky. 

 

 

Obr.28 – Sanace podloží (Václav Šprynař) 

 

Poznámky: Nejprve bylo zahájeno rozsáhlé odtěžení lesu, který se v těchto místech nacházel. 

Původní terén byl odtěžen na úroveň podloží zemního tělesa. Na podloží byla položena 

polyesterová netkaná textilie a poté začala výstavba násypu.  
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Obr.29 – Úprava původního svahu (Václav Šprynař) 

 

Poznámky: Do původního svahu se vyhloubily zuby o výšce 60-ti centimetrů. Tyto zuby mají 

sloužit k efektivnějšímu spojení mezi původním a nově budovaným svahem. Technologie 

tohoto typu má zamezit nerovnoměrnému sedání násypu během provozu po pozemní 

komunikaci. Zuby byly oddělovány od nových vrstev geotextilií. Výška zubu byla určena 

záměrně z důvodu dorovnání dvěma 30-ti centimetrovými vrstvami ze štěrkodrti, aby se 

docílilo souvislé vrstvy. 
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Obr.29 – Budování násypu (Václav Šprynař) 

 

Poznámky: Na tomto obrázku je zobrazeno postupné navyšování násypu. Násyp je tvořen 

z vrstev o tloušťce 30-ti centimetrů a jednotlivé vrstvy jsou prokládány výztužnými 

geomřížemi z důvodu zvýšení smykové pevnosti. Jako separace mezi původním násypem a 

nově budovaným byla použita netkaná polyesterová textilie (na obrázku vpravo).  
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Obr.30 – Zpevnění povrchu svahu (Václav Šprynař) 

 

Poznámky: Poslední obrázek zobrazuje dokončovací práce. Na vozovce finišer pokládá vrstvu 

z kameniva obaleného asfaltem. Jako protierozní ochrana svahu se upevňuje geosyntetická 

rohož, která plní dočasnou funkci po dobu tří let. 

 

 

Obr.31 – Hotová stavba (Václav Šprynař) 

 

Poznámky: Na posledním obrázku již silnice II/303 u Broumova plní svoji funkci. 
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6. ZÁVĚR 
 

Během sepisování bakalářské práce bylo zjištěno, že kvalitně provedená stavba a 

sanace násypů jsou velmi důležité pro bezpečnou a plynulou jízdu po pozemní komunikaci. 

V dnešní době máme k dispozici mnoho typů a technologií sanací. Typy sanací volíme 

s ohledem na úroveň porušení stability svahu. Pro příliš porušené svahy si nemůžeme dovolit 

velké odkopy záborů půdy, neboť vykopaná zemina nám stabilitu porušeného svahu ještě 

sníží. Proto musíme volit moderní typy sanací, které jsou k dispozici ve stavebnictví několik 

let. Typ použité sanace ovlivňuje okolní prostředí, přítomná zemina či skalní hornina.  

 

Při špatně zvolené nebo při nekvalitně provedené sanaci dochází k opětovnému 

sesouvání svahu. To má negativní vliv na bezpečný a ničím nerušený silniční provoz. 

Následné sanování se neobejde bez techniky, která většinou využívá pozemní komunikace 

jako průjezdné staveniště. Staveniště (pozemní komunikace) se většinou musí uzavřít 

s ohledem na bezpečnost účastníků silničního provozu. Zavedené objížďky bohužel 

prodlužují čas strávený na vozovce, který se na řidičích může projevit nervozitou a dalšími 

možnými chybami během provozu. 

 

Úkolem majitelů a správců komunikací je počáteční projevy trhlin na vozovkách a 

násypech řešit co nejdříve. Vzniklé trhliny na vozovkách je nutné plátovat, aby srážková voda 

nepronikala dál do konstrukce vozovky. Povrchy násypů se musí udržovat po celou dobu 

životnosti. Pokud tyto zásady budou dodržovány, životnost pozemních komunikací se 

zaručeně prodlouží. Komunikace bez trhlin a deformací ocení zvláště účastníci provozu, 

protože bezporuchové komunikace zaručují bezpečnou a nerušenou jízdu. 
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