
 

 
WP1 POZEMNÍ KOMUNIKACE – INTELIGENTNÍ A TRVANLIVÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ S VYSOKOU      

TECHNICKOU ÚČINNOSTÍ 
1.20 Specifikace a ověření systémů inovativních řešení odvodnění 
 
 

Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168 2018 
 

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ GEOKOMPOZITNÍ DRENÁŽE 

 
Zpracovali: Ing. Tomáš Macan, Václav Kolář (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) 

 

Souhrn 

Jedná se o činnost navazující na aktivitu 1.19 - 

Katalog poruch odvodnění pozemních komunikací a 

řešení pro specifické problémy odvodnění. 

Geokompozitní drenáž pro účely odvodňování 

vozovek je určena pro specifické případy. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o méně známé řešení, jsou v tuto 

chvíli postupy pro používání v praxi doporučeny 

převážně výrobci geokompozitních materiálů.  

Pokračovalo se ve tvorbě ucelené metodiky pro 

využití drenážních geokompozitů zahájené 

v předešlém roce. 

Probíhaly další testy ve zkušebním boxu ve 

zmenšeném měřítku, při zachování modelové 

podobnosti s full-scale testy (testy v měřítku 1:1). 

Oblast použití 

Geokompozitní drenáž lze využít v mnoha 

případech. Zabývat se budeme pouze podélnou 

(boční) geokompozitní drenáží. 

Jedna z hlavních variant použití je v místech, kde by 

šířkové uspořádání vozovky nevyhovovalo 

prostorovým podmínkám. V tomto případě by 

geokompozitní podélná drenáž nahradila klasické 

podélné odvodnění vozovky – příkop. 

Dále podélnou geokompozitní drenáž lze použít v 

místech omezených záborem pozemků, v 

bezprostřední blízkosti vozovky, nebo tam, kde 

prostor omezuje těžce odstranitelná překážka. 

Svoje uplatnění by mohla najít při rekonstrukcích 

vozovek, kde by hlavním cílem bylo efektivně 

zlepšit stávající stav odvodňovacích poměrů. 

Použitím geokompozitní podélné drenáže v zářezu 

můžeme zabránit prosakování vody z okolního 

terénu do aktivní zóny a podloží vozovky. 

Podélná geokompozitní drenáž může také řešit 

problémy s odvodněním při pronikání vlhkosti popř. 

i vody do konstrukce vozovky při porušení krytu 

vozovky, nebo při chybějícím, narušeném či 

nefunkčním drenážním systému původní vozovky 

pozemní komunikace. 

Metodika a postup řešení 

Na základě v předešlých letech provedeného 

průzkumu dostupných výrobků se pokračovalo 

v provádění zkoušek. Především pak ve zkouškách 

prováděných v testovacím boxu (forma „standu“) o 

rozměrech 1 x 1 x 1 m. 

Pokračovalo se převážně ve zkoušení vlivu množství 

a velikosti jemných částic v zemině na propustnost a 

zanášení geosyntetik a geokompozitů, viz obr 1 a 

obr. 2. 

 

Obr.1 Detail netkané geotextilie po provedených 

měřeních ve zkušebním boxu 

Zahájila se příprava na zkoušení dalších vlivů 

omezujících drenážní kapacitu drenážního 

geokompozitu z dlouhodobého hlediska:  

 Tlakový „creep“ drenážního jádra - nárůst 

stlačení jádra v čase pod vlivem konstantního 

tlaku. 

 Biotický vliv na zarůstání a ucpávání 

drenážního jádra (kořeny vegetace). 

Pokračovalo se v tvorbě metodiky z předchozího 

roku, při zachování navrženené struktury. Hlavní 

zaměření bylo na část týkající se instalace 

geokompozitní drenáže a sběr podkladů pro vzorové 

příklady uplatnění. 
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Obr.2 Používaný box pro zkoušku vlivu množství a 

velikosti jemných částic v zemině na propustnost 

geokompozitu 

Výsledky 

V roce 2018 se převážně prováděly zkoušky ve 

zkušebním boxu. Pro zkoušky byla použita 

jemnozrnná zemina, konkrétně jíl se střední 

plasticitou písčito-štěrkovité frakce s obsahem do 35 

%. Materiál byl středně zhutněn (cca 60 % Proctor 

Standard), po vrstvách o tloušťce 5 cm, do celkové 

mocnosti 25 cm. Následně byl cyklicky zkrápěn 

povrch zeminy ve zkušebním boxu měřeným 

množstvím vody, kdy se sledovalo množství vody 

vyteklé za určitý čas. Získaná data se zpracovala tak, 

že výstupem byly grafy průtočnosti, příklad je 

uveden na obr. 3. 

 

Obr. 3 Sledování průtoku vody 

 

Dále pak probíhal sběr dat v terénu pro tvoření 

vzorových příkladů k navrhované metodice. 

 

Obr. 4 Ukázka boční geokompozitní podélné drenáže 

v Dubu nad Moravou (Geomat s.r.o.) 

Závěr 

Cílem všech prací je dokončit v roce 2019 metodiku 

pro použití drenážních geokompozitů na základě 

získaných dat, jejíž součástí budou vzorové listy. 
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