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Souhrn
Tato činnost navazuje na aktivitu 1.19 - Katalog
poruch odvodnění pozemních komunikací a řešení
pro specifické problémy odvodnění.

Jedná se o speciální prefabrikovaný stavební prvek
určený k odvodnění dopravní infrastruktury.

Řešení odvodnění dopravních staveb formou
geokompozitní drenáže je v dnešní době zřídka
využíváno. Jedná se o poměrně novou technologii,
která v ČR ještě nemá ucelenou metodiku uplatnění.

Návrhy na instalaci a dimenzování geokompozitní
drenáže jsou v nynější době poskytovány pouze
výrobci geokompozitních materiálů.

V roce 2019 byla dokončena metodika pro využití
drenážních geokompozitů, která byla zahájena
v předešlých letech.

Oblast použití
Geokompozitní drenáž můžeme využít v mnoha
případech. Lze ji využít pro odvodnění ploch a také
jako náhradu klasického bočního odvodnění u
dopravních staveb. Nejčastěji se využívá kombinace
následujících variant.

Obr.1 Příklad využití geokompozitní drenáže pro
odvodnění opěrné zdi

Plošnou geokompoztní drenáží lze správnou aplikací
efektivně ovlivnit vodní režim dopravních staveb.
Může posloužit k odvedení povrchových vod
pronikajících do podkladních vrstev konstrukce
dopravních staveb, nebo naopak zabránit pronikání
vody do těchto vrstev, při zvýšení hladiny
podzemních vod.

Svislou geokompozitní drenáž lze používat pro
odvodnění opěrných zdí, opěr mostů a hlavně jako
náhradu klasického podélného odvodnění
dopravních staveb.

Podélná geokompozitní drenáž může pomoci
v místech omezených záborem pozemků,
v bezprostřední blízkosti vozovky, nebo tam, kde
prostor omezuje těžce odstranitelná překážka, kde
šířkové uspořádání vozovky nevyhovuje
prostorovým podmínkám.

Použitím geokompozitní podélné drenáže v zářezu,
můžeme zabránit prosakování vody z okolního
terénu do aktivní zóny a podloží vozovky.

Obr.2 Ideové schéma oblasti aplikací geokompozitní
drenáže v dopravní infrastruktuře

Metodika a postup řešení
V roce 2019 se ukončilo testování geokompozitních
materiálů v testovacím boxu (forma „standu“) o
rozměrech 1 x 1 x 1 m. Testoval se vliv množství
a velikost jemných částic v zemině na propustnost
a zanášení geosyntetik a geokompozitů. První
výsledky byly prezentovány již v TL z roku 2018.
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Kompletovala se všechna získaná data
a dokončovala se metodika započatá v předchozích
letech, jejíž součástí jsou vzorové listy, technické
detaily a popis způsobu dimenzování geokompozitní
drenáže.

Řešila se problematika faktorů omezujících drenážní
kapacitu tohoto geokompozitu z krátkodobého
a dlouhodobého hlediska, nutných pro samotné
navrhování geokompozitní drenáže (viz. obr. 3 až 5).

Dimenzování geokompozitní drenáže se provádělo
na základě požadavků a vlastností materiálů, z nichž
je vyrobena. Tyto vlastnosti jsou při návrhu
a dimenzování zohledňovány formou redukčního
faktoru (koeficientu).

Na dokončení metodiky se podíleli pracovníci firmy
Geomat s.r.o., kteří mají jako jedni z mála v ČR
praktické zkušenosti s uplatněním tohoto řešení na
dopravních stavbách.

Obr. 3 Ukázka tabulky vstupních dat potřebných pro
dimenzování geokompozitní drenáže uvedené v metodice.

Obr. 4 Ukázka detailu podélné svislé geokompozitní
drenáže

Výsledky
V roce 2019 se dokončila metodika s názvem
Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na

objektech dopravní infrastruktury. V současné době
probíhají náležitosti související s certifikací této
metodiky.

Převážně se pracovalo na tvorbě vzorových listů
a řešila se problematika technologie instalace, kdy
výstupem jsou výkresy detailů řešení míst mající
dopad na správnou funkčnost a trvanlivost.

Obr.3 Příklad závislosti krátkodobé drenážní kapacity na
krátkodobých vlivech

Závěr
Metodika bude zdarma ke stažení na webových
stránkách CDV, na základě provedení registrace.
Spolupráce s projektanty a prováděcími firmami
v oblasti řešení drenáží a zajištění odvodnění
pozemních komunikací bude nadále pokračovat.
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